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COBRA TECNOLOGIA S.A. 
Local de realização do certame: Estrada dos Bandeirantes nº 7.966, Jacarepaguá, 
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22783-110 - CNPJ: 42.318.949/0001-84 
    ___________________________________________________________________ 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Licitação BB: 673636 

 
TIPO: MENOR PREÇO  

 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28-2017-05-08 

 
ÁREA DEMANDANTE: GERENCIA DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA PARA NEGÓCIOS 
 
OBJETO: Prestação de serviços continuados de apoio às atividades de 
mapeamento de processos, levantamento de requisitos, análise e design de 
sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de integração e de sistemas e 
implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço, a serem realizados 
nas instalações da COBRA TECNOLOGIA S.A. ou em localidades por ela definidas. 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 Início do acolhimento das propostas: 
Data: 30/05/2017 às 17:00 horas 

 
 Recebimento das Propostas até: 
      Data limite: 09/06/2017 às 10:00 horas 
 
 Abertura da Sessão: 

Data: 09/06/2017 às 10:00 horas 
 

 Início da Disputa de Preços: 
Data: 09/06/2017 às 10:30 horas 
 

 Formalização de consultas: até 06/06/2017 às 17:00 horas 
E-mail para contato: licitacoes@bbtecno.com.br, informando o n da licitação. 

           Telefone para contato: 21 2101-8525 
 

 Problemas com conexão e/ ou dúvidas sobre o site “Licitações-e”: 
  - Capitais e Regiões Metropolitanas: Tel.: 3003-0500 

        - Demais Localidades: Tel.: 0800-7290500 
 

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

A COBRA TECNOLOGIA S.A, por intermédio do site do Banco do Brasil e por meio 
da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET torna público que, de 
acordo com as leis n°s 8.666 e 10.520, de 21.06.1993 e 17.07.2002, os decretos n° s 
3.931, 4.342, 3555, 5.450 e 6204 de 19.09.2001, 23.08.2002, 08.08.2000, 1.05.2005 e 
05.09.2007, Lei Complementar 123 de 14.12.2006, e os termos deste edital, comunica 
aos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do 
tipo MENOR PREÇO, na forma abaixo. 

 
A minuta específica foi aprovada pelos pareceres CONTRATOS/COJUR nº 00106/2015, 
de 28 de abril de 2015 e n° 046 de 03 de fevereiro de 2016. 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

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

 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Empresa Cobra Tecnologia, 

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

 
2. OBJETO DO PREGÃO 
 

2.1.  Prestação de serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de 
processos, levantamento de requisitos, análise e design de sistemas, 
implementação de soluções, teste unitário, de integração e de sistemas e 
implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço, a serem 
realizados nas instalações da COBRA TECNOLOGIA S.A. ou em localidades por 
ela definidas. 

 
3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1. O PROPONENTE vencedor do certame obriga-se a executar os serviços na forma 
e nas condições estabelecidas no Anexo I e VIII, deste Edital 

 
4 . VIGÊNCIA 
 

4.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses.  
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5 . FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 

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

5.2. As consultas serão respondidas no campo “MENSAGENS”, diretamente no site 
www.licitacoes-e.com.br. 

 
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO 
DA DISPUTA DE PREÇOS. 
 

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

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

GLOBAL DO LOTE – VALOR PARA 24 MESES.  
 
6.3. No preço deverão estar contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, 

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

 
 
7. REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

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

 
8. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

 
8.1 Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório, no que couber, 

as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental. 
 
8.2 Dentre as recomendações sustentáveis, a presente licitação observará, 

preferencialmente, os critérios elencados na Instrução Normativa nº 1 de 19/01/10 
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão e no Decreto nº 7.746/2012: 

 
8.2.1. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 

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

 
8.2.2. que os serviços apresentem, na medida do possível, as diretrizes 

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

 
 

9. CONDIÇÕES GERAIS 
 
9.1.Poderão participar do processo os interessados que atenderem a TODAS as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
 
9.2. A participação neste Pregão implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas 

constantes do presente Edital e dos seus Anexos. 
 
9.4. Não poderão participar do presente Pregão, empresas que estejam enquadradas 

nos seguintes casos: 
 

a) suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Cobra Tecnologia, 
enquanto durar a suspensão ou o impedimento; 
 

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

 
c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação; 

 
d) que se encontrem sob falência decretada, recuperação judicial ou extrajudicial 

sem acolhimento do plano de recuperação pelo juiz, na forma do Art. 52 da Lei 
11.101/2005, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

 
e) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
f) tenha funcionário ou membro da Administração da Cobra Tecnologia S.A., 
mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico (artigo 
9º, inciso III da Lei nº 8.666/93); 
 
g) Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
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h) Não será admitida a subcontratação. 
 

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

 
10. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 

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

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

- CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES - 
 

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

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

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

 
10.3. As pessoas jurídicas e empresas individuais deverão credenciar representantes, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
10.7. O credenciamento do PROPONENTE e de seu representante legal junto ao 

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

 
10.7.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

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

 
10.7.1.1. Caso o PROPONENTE já esteja cadastrado no Sistema e não 

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

 
- PARTICIPAÇÃO – 
 

10.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observadas a data e horário limite estabelecidos na página 1 - 
preâmbulo deste Edital. 

 
10.8.1. Os dados para acesso devem ser informados no site www.licitacoes-

e.com.br, opção “Acesso Identificado”. 
 
10.8.2. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com 

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

 
10.8.3. O valor inicial de proposta lançado no site www.licitacoes-e.com.br será o 

VALOR TOTAL DO LOTE. 
 
10.8.4. O PROPONENTE que utilizar o campo de “Informações Adicionais”, o 

campo “Anexar Documentos” ou qualquer outro meio no portal do licitações-e 
para registrar qualquer informação que venha a identificar sua razão social ou 
nome fantasia no referido campo terá sua proposta desclassificada antes da 
disputa de lances, visto estar violando o sigilo das propostas. 

 
10.9. Considerando tratar-se de contratação de serviços que se enquadra, para fins 

tributários, no conceito de cessão de mão-de-obra, conforme previsto no art. 31 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e nos arts. 112, 115, 117, 118 e 191 da 
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, as licitantes 
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, que, 
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porventura venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de 
optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na 
forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do 
Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência 
do que dispõem o art. 17, XII, art. 30, II e art. 31, II, da Lei Complementar nº 123, 
de 2006. (Acórdão TCU nº 797/2011-Plenário). 

 
10.10. O PROPONENTE optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser 

CONTRATADA, após a assinatura do Contrato, no prazo de até trinta dias, deverá 
apresentar a Cobra cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, 
comunicando a assinatura do Contrato de prestação de serviços mediante cessão 
de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às 
respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, no prazo previsto 
art. 30, § 1º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006. (Acórdão TCU nº 2.798/2010-
Plenário). 

 
10.11. Caso o PROPONENTE optante pelo Simples Nacional não efetue a 

comunicação no prazo do subitem 10.10, a Cobra, em obediência ao princípio da 
probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão “de ofício”, conforme disposto no 
art. 29, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
10.12. Caso o PROPONENTE seja optante pelo Simples Nacional será efetuado do 

valor constante da Nota Fiscal/Fatura a glosa da diferença entre os percentuais de 
efetivos recolhimentos e os cotados correspondentes aos encargos sociais (tais 
como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, 
Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros) 
durante o período compreendido entre a data da contratação e a da homologação 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, da exclusão do benefício do 
regime fiscal, para evitar o enriquecimento ilícito. 

 
10.13. As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput do art. 17 da 

Lei Complementar nº 123 de 2006 não se aplicam às pessoas jurídicas que se 
dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18 da 
referida Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que 
não tenham sido objeto de vedação no caput daquele artigo. 

 
10.14. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas no Edital.  
 
10.15. O PROPONENTE declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se 
as sanções legais na hipótese de declaração falsa. 
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10.16. O PROPONENTE será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou 
Cobra Tecnologia responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
10.17. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta sujeitará o PROPONENTE as sanções previstas neste edital. 
 
10.18. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir 

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

 
10.19. Caberá ao PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

 
10.20. O PROPONENTE deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (Órgão 

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

 
 - ABERTURA - 
 

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

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

proposta anteriormente apresentada. 
 
10.23. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
10.24. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
10.25. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 

Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 
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10.26. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando 
então os PROPONENTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 

 
10.27. Aberta a etapa competitiva, os PROPONENTES deverão estar conectados ao 

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

 
10.28. O PROPONENTE somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela 

ofertado e registrado pelo sistema. 
 
10.29. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
10.30. Os lances ofertados serão com base no VALOR TOTAL DO LOTE. 
 
10.31. Durante o transcurso da sessão pública, os PROPONENTES serão informados, 

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

 
10.32. O tempo normal da etapa de lances da sessão pública será encerrado por 

decisão do Pregoeiro. 
 
10.33. O tempo aleatório será controlado pelo sistema eletrônico, o qual encaminhará 

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

 
10.34. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá 

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

 
10.35. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 

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

 
10.36. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada 
somente após comunicação aos PROPONENTES participantes, no endereço 
eletrônico utilizado para divulgação. 
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10.36.1.O PREGOEIRO irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de suspender 
o pregão, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da 
etapa competitiva do certame, reconhecendo ao pregoeiro poder de agir de 
modo a assegurar que a etapa de lances desenvolva-se dentro dos padrões da 
razoabilidade. 

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

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

 
- HABILITAÇÃO – 
 

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

 
10.38. Os documentos em cópias ou digitalizados relativos aos requisitos não 

compreendidos no SICAF e demais exigidos deverão ser remetidos no prazo de 
até 4 (quatro) horas para o e-mail citado na primeira página deste edital, após o 
encerramento da etapa competitiva, observado o horário comercial, a fim de 
agilizar os procedimentos de habilitação. 

 
10.39.  A entrega da documentação completa exigida no edital original ou cópia 

autenticada deverá ocorrer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data de realização do pregão, no seguinte endereço: Estrada dos 
Bandeirantes, 7966 -  Jacarepaguá -  CEP: 22783-110 Rio de Janeiro – RJ, sob 
pena do PROPONENTE arrematante ser inabilitada no certame. 

 
10.39.1. No caso do PROPONENTE ser empresa estrangeira, as exigências de 

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

 
10.40. O PROPONENTE arrematante deverá encaminhar o original do detalhamento 

da proposta econômica solicitada no Anexo VII, nos prazos e formas fixadas 
neste Edital. 

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

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

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

ARREMATANTE desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 
Também nessa etapa, a negociação será realizada na forma do subitem 10.34, 
deste Edital. 

 
10.43. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

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

 
10.44. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o Pregoeiro declarará  

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

 
- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO – 

 
HABILITAÇÃO PARCIAL PELO SICAF 
 
10.45. O PROPONENTE que optar pela habilitação parcial por meio do SICAF, registro 

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

 
10.45.1.satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar no 

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

 
10.45.2. estar cadastrado, na forma de habilitação parcial, com o código e descrição 

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

 
10.45.3. No caso de constar algum documento vencido junto ao SICAF, na etapa de 

habilitação, o Pregoeiro poderá solicitar a comprovação da regularidade 
daquela situação. 
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10.45.4. apresentar declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo a 
sua habilitação no SICAF, que o impeça de participar de licitações, conforme 
minuta constante do Anexo III deste Edital; 

 
10.45.5. Mesmo quando o PROPONENTE Arrematante optar pela Habilitação 

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

 
10.46.Os interessados em participar da presente licitação, que não estejam habilitados 

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

 
- HABILITAÇÃO JUNTO À COBRA TECNOLOGIA 

 
10.47.Para a habilitação junto à Cobra Tecnologia, o PROPONENTE deverá 

apresentar os seguintes documentos: 
 
 Habilitação Jurídica: 
 

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

 
10.47.1.1.Os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de 

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

 
10.47.1.2.inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de nomeação da diretoria em exercício; e 
 

10.47.1.3.decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
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10.47.1.4. O PROPONENTE deverá apresentar os documentos da habilitação 
Jurídica, mesmo quando optar pela Habilitação parcial no SICAF. 

 
Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

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

 
10.47.3.prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
10.47.4.prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

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

 
10.47.5.prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

mediante apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito;  
 

10.47.6.prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – 
FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo 
de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e  

 
10.47.7.prova de regularidade junto à Justiça Trabalhista, mediante apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
10.47.8. A habilitação parcial pelo SICAF substitui os documentos elencados 

nos subitens 10.47.4 a 10.47.6. 
 

Qualificação Econômico-Financeira: 
 

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

10.47.9.1. Nos casos em que o PROPONENTE se encontrar em Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial, a certidão positiva expedida pelo distribuidor da 
sede deverá ser acompanhada de Certidão Judicial comprobatória do 
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acolhimento do plano de Recuperação Judicial bem como contemplando 
a possibilidade de participação em certames licitatórios. 

 
10.47.9.2.Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão 

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

 
10.47.10.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 a 
licitante boa situação financeira; 

 
10.47.10.1.No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a 

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

 
10.47.11.A comprovação da boa situação financeira do PROPONENTE será 

baseada: 
 
10.47.11.1. na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo 
considerada habilitada a empresa que apresentar resultado maior do que 1 
(um), em todos os índices aqui mencionados: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
SG = Ativo Total                                                        

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
LC = Ativo Circulante  

Passivo Circulante 
 

10.47.11.2. comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da 
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses 
da data da apresentação da proposta; e 
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10.47.11.3. capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; 

 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 

10.48.12 Mesmo estando previamente cadastrada na Cobra Tecnologia S.A. ou no 
SICAF o proponente deverá apresentar os seguintes documentos 
complementares, quais sejam: 

 
10.48.12.1. declaração de que não existe em seu quadro, funcionários menores 

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

 
10.48.12.2. no caso de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-

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

 
10.48.12.3. No mínimo, 01 (um) atestado de prestação de serviços anterior(es) 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, expedido por entidade pública ou privada, 
comprovando a capacidade do proponente para a prestação dos serviços, 
conforme exigência do item 4.27 do Anexo I deste Edital. 

 
10.48.12.4. Os proponentes poderão realizar vistoria nos locais de prestação dos 

serviços – ocasião na qual será firmada a DECLARAÇÃO DE VISTORIA, 
conforme modelo disponível no Anexo VI do Edital – caso julguem 
necessário ao pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades 
para a execução dos serviços, bem como de todas as informações 
necessárias à formulação de sua proposta econômica. 

 
10.48.12.4.1. A realização da vistoria não se consubstancia em 
condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes 
cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, 
em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade 
de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços 
e de dificuldades técnicas não previstas. 

 
10.49. No caso de o PROPONENTE ser empresa estrangeira, as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante a apresentação de documentos 
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equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e 
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os quais deverão ser remetidos 
para o e-mail citado na primeira página deste edital, de imediato, com posterior 
entrega do original no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro 
dia útil à data da realização do Pregão. 

10.50 A não apresentação dos documentos exigidos neste Capítulo implicará na 
desclassificação da proposta e a aplicação das penalidades previstas no item 13 
do Edital - Penalidades. 

 
10.51 Os PROPONETES 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. 

 
10.52. Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições 

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

 
10.53 Todos os documentos apresentados deverão estar dentro do prazo de validade, 

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

 
10.54 OS PROPONENTES ainda não inscritas no SICAF ou CRC poderão requerer 

seu cadastramento em qualquer órgão ou entidade pública que seja unidade de 
cadastramento respectivo, até o terceiro dia útil, anterior à data prevista para 
recebimento das propostas, nos termos do § 2º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.722, 
de 09/01/2001. 

 
10.55 Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006: 
 

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

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

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sendo 
facultado à Cobra Tecnologia convocar os licitantes arrematantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação; e 

 
c) A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do 

contrato. 
 

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

11.1. No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos 
preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o 
MENOR VALOR TOTAL para a prestação dos serviços, segundo o modelo de 
proposta econômica constante no Anexo VII deste Edital.  

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

considerado arrematante da etapa de lances, o PROPONENTE que cotar /negociar 
o MENOR VALOR. 

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

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

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

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

 
11.4.1. A identificação do PROPONENTE como Microempresa-ME ou Empresa de 

Pequeno Porte-EPP, deverá ser feita na forma do subitem 10.7.1 deste edital. 
 
11.4.2. A COBRA TECNOLOGIA poderá solicitar às Microempresas e Empresas de 

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

 
11.4.3. A COBRA TECNOLOGIA poderá verificar no Portal da Transparência, 

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

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

pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta de menor preço. 
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11.6. Para efeito do disposto no subitem 11.5 deste edital, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

 
11.6.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão do direito, apresentar proposta de preço 
inferior à primeira classificada, situação em que passará à condição de 
primeira classificada do certame; 

 
11.6.2.Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte 

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

 
11.6.3.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

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

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

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

 
11.8. O disposto nos subitens 11.5 e 11.6 somente se aplicarão quando a proposta de 

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

 
12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL / RECURSOS 
 

12.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a 
Cobra Tecnologia, qualquer pessoa que não se manifestar até 2 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da Sessão do Pregão, respeitando  o horário 
de expediente compreendido entre as 9h e 18h00, apontando as falhas e 
irregularidades que o viciaram. Os memoriais da impugnação devem ser enviados 
para a Matriz da Cobra Tecnologia S.A., localizada na Estrada dos 
Bandeirantes, nº 7966 - Curicica - Jacarepaguá (RJ), local onde os 
interessados terão vista dos autos do processo no horário das 10:00h às 16:00h. 

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

Licitações-e; por e-mail departamental licitacoes@bbtecno.com.br. 
 
12.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas de seu recebimento e, sendo acolhida, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
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12.1.2. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem 12.1., 
não a caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

 
12.3. Encerrada a etapa de lances, as licitantes deverão consultar regularmente o 

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

 
12.4. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá, durante a sessão pública, 

manifestar a intenção de recorrer de forma motivada e com o registro da síntese de 
suas razões em campo próprio do sistema, sendo-lhes concedido o prazo de          
3 (três) dias para apresentar as razões de recurso relacionadas à intenção 
manifestada, respeitando  o horário de expediente compreendido entre as 9h e 
18h00, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, 
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses. 

 
12.4.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção 

de recorrer, bem como a não apresentação das razões de recurso, importará 
na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o 
objeto à licitante declarada vencedora. 

 
12.4.2. Não será aceito o Recurso, cujas razões não estejam relacionadas 

àquelas manifestadas na intenção de recorrer. 
 

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

 
12.5.1.A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o julgamento de 

habilitação, de acordo com as exigências previstas neste edital. 
 

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

 
12.7. As impugnações e os recursos interpostos fora do prazo legal e /ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo PROPONENTE não serão conhecidos. 

 
12.8. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, 
neste caso, a decisão ser proferida em 5 (cinco) dias úteis contados do 
recebimento do recurso, pela autoridade superior. 
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12.8.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora. 

 
13. PENALIDADES 
 

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

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

 
13.2. Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, se o licitante deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, poderá ficar, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos: 

  
 a) impedido de contratar com a União; 
 
 b) se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes. 

 
13.3. A multa deverá ser recolhida na Cobra Tecnologia, no prazo de 05(cinco) dias 

úteis a contar da intimação, sob pena de execução judicial. 
 
13.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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13.5. Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos, ou de força 
maior ou razões de interesse público, desde que devidamente comprovados e 
enquadrados legalmente nestas situações. 

 
13.6. As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da ampla defesa 

e do contraditório 
 

14. CONTRATAÇÃO 
 

14.1. A contratação será formalizada mediante a assinatura do Contrato, constante do 
Anexo VIII deste Edital, ou envio da Ordem de Compra que dar-se-á por meios 
eletrônicos, ou no momento que assinar o contrato. 

 
14.2. Como condição para a celebração do Instrumento de Contrato, o PROPONENTE 

vencedor deverá: 
 
  a) manter as mesmas condições de Habilitação; 
 

 b) apresentar documento de procuração com firma devidamente 
reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 
contrato/ordem de compra em nome da empresa. No caso de instrumento 
particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário em nomear 
procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto social ou contrato 
social em vigor, e quando se tratar de sociedade anônima, da ata de 
nomeação do signatário; 

 
c) apresentar proposta econômica, preenchida e assinada na forma do 
Anexo VII. 

 
14.3. O PROPONENTE vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da convocação, que dar-se-á por meios eletrônicos, carta com “AR” (Aviso 
de Recebimento) ou telegrama ou fax, para assinar o Contrato/ordem de compra, 
sob pena de aplicação das sanções previstas nos subitens 13.1. e 13.2. deste 
Edital. 

 
14.4. A assinatura do Contrato estará condicionada à comprovação da regularidade da 

situação do PROPONENTE VENCEDOR, junto ao SICAF ou documentação 
comprobatória, conforme itens 10.47.4 a 10.47.6. 

 
14.5. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos subitens 13.1. e 13.2, reserva-

se a Cobra Tecnologia o direito de, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação, convocar os PROPONENTES remanescentes na ordem de 
classificação ou revogar a licitação. 
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14.5.1. Na convocação das licitantes remanescentes, será observada a 
classificação final da Sessão originária do Pregão e o disposto no subitem 
10.42, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os Documentos de 
Habilitação exigidos neste edital 

 
14.5.1.1. OS PROPONENTES remanescentes se obrigam a atender a 

convocação e a assinar o Contrato, no prazo fixado pela Cobra 
Tecnologia, ressalvados os casos de vencimento das respectivas 
Propostas, sujeitando-se às penalidades mencionadas no item 13 
deste Edital no caso de recusa ou de não atendimento às condições 
de habilitação. 

 
14.6. Caso o PROPONENTE vencedor seja Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, constituída na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do 
Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, a comprovação da regularidade fiscal será 
condição indispensável para a assinatura do contrato, sem prejuízo das 
disposições previstas no item 14.2. 

 
14.6.1.Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada a vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. 

 
14.6.1.1. a declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá em 

momento posterior à fase de habilitação; e 
 

14.6.1.2. a prorrogação do prazo previsto neste subitem será sempre 
concedida pela Cobra Tecnologia, quando requerida pelo PROPONENTE, 
a não ser que exista urgência na contratação, devidamente justificada. 

 
14.6.2. A não regularização da documentação no prazo acima estipulado, 

implicará decadência do direito à contratação pela Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, sem prejuízo das sanções previstas no item 
13, sendo facultado à Cobra Tecnologia convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

 
14.7. A Minuta do Contrato, Anexo VIII deste Edital, estabelecerá a forma de 

pagamento e demais condições de contratação. 
 
 
 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 28-2017-05-08: Prestação de 
serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento 
de requisitos, análise e design de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de 
integração e de sistemas e implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço. 
www.licitacoes-e.com.br 
                     
 

 
 

25

15. GARANTIA CONTRATUAL  
 
15.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, garantia no 

valor equivalente a 5% (cinco por cento) do preço total contratado, devendo 
apresentar a Cobra Tecnologia, conforme previsão contratual (Anexo VIII), o 
comprovante de uma das modalidades a seguir: 

 
15.1.1.caução em dinheiro; 

 
15.1.2.fiança bancária; ou 
 
15.1.3.seguro garantia. 
 

15.2.Utilizada a garantia, a Contratada fica obrigada a integralizá-la no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pela Cobra 
Tecnologia. 

 
15.3 O valor em dinheiro depositado em caução será administrado pela Cobra 

Tecnologia, por meio de aplicações financeiras, de comum acordo com a 
CONTRATADA, que terá acesso aos extratos de simples verificação da conta de 
caução. 

 
15.4. Em caso de fiança bancária: 
 

15.4.1. O instrumento deverá conter: 
 

15.4.1.. o prazo de validade correspondente ao período de vigência do 
contrato; 

 
15.4.2. a expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e 

principal pagador, fará o pagamento à Cobra Tecnologia S.A., 
independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não 
cumpra suas obrigações; 

 
15.4.3. a expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos 

previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil; e 
 
15.4.4. a cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 
 

15.5 Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos estabelecidos no 
item 15.4. deste Edital. 

 
15.6 Em se tratando de seguro-garantia: 

 
15.6.1 A apólice deverá indicar: 
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15.6.1.1 o CONTRATANTE como beneficiário; e 
 
15.6.1.2 que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pela contratada, no instrumento contratual, inclusive as de natureza 
trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da garantia fixado na apólice. 
 

15.6.2 Não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses da 
Cobra Tecnologia. 

 
15.7 O valor da garantia somente poderá ser disponibilizado à CONTRATADA quando 

do término ou rescisão do contrato, desde que não possua dívida inadimplida com 
o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste. 

 
15.8 Toda e qualquer garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das 

obrigações da contratada eventualmente inadimplidas na vigência do contrato e 
da garantia, e não serão aceitas se o garantidor limitar o exercício do direito de 
execução ou cobrança ao prazo de vigência da garantia. 

 
16. DA DOTAÇÃO 
 

16.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste Pregão correrá à conta dos 
recursos específicos consignados no orçamento da Cobra Tecnologia. 

 
17. ANTINEPOTISMO  
 

17.1. O PROPONENTE declara ter conhecimento do teor do Decreto n° 7.203, de 
04/06/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da 
administração pública federal; 

 
17.2. Em cumprimento ao artigo 7° do Decreto 7.203/10, é vedada a utilização, na 

execução do serviço terceirizado, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na Cobra 
Tecnologia; 
 

    17.3.   O PROPONENTE declara ciência das penalidades cabíveis conforme disposto   
no item 13 do edital, caso descumpra as cláusulas 17.1 e 17.2. 

 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

18.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
COBRA TECNOLOGIA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado 
no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 
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18.2. O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do Instrumento 
Contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
18.3. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior: 
 

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

 
b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para 

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

 
c) convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura 

necessários ao entendimento de suas propostas. 
 

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

 
18.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
18.6. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais, 

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

 
18.6.1. Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem 18.6. não 

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

 
18.6.2. As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão 

divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo 
quanto à identificação da empresa consulente. 
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18.7. As alterações do Edital que afetarem a formulação da proposta, serão 
comunicadas na forma do item 5 deste Edital para todos os interessados que 
retiraram o edital, disponibilizadas no site www.licitacoes-e.com.br e divulgadas, 
pela mesma forma que se deu texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido. 

 
18.7.1. As alterações do Edital que não afetarem a formulação da proposta serão 

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

 
18.8. As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito 

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

 
18.9. A participação do PROPONENTE nesta licitação implica em aceitação plena de 

todos os termos deste Edital. 
 
18.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

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

 
18.11. Este Edital e seus Anexos, bem como a Proposta vencedora, serão parte 

integrante do Instrumento Contratual, como se nele estivessem transcritos. 
 
18.12. A Cobra Tecnologia poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, e, 

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

 
18.13. Os funcionários da empresa proponente vencedora não terão qualquer vínculo 

empregatício com a COBRA. 
 
18.14. Serão de inteira responsabilidade da empresa proponente vencedora as 

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

 
18.15. A empresa proponente vencedora responderá por atos e/ ou qualquer dano 

material causado por seus funcionários locados nas dependências da COBRA, 
com indenização do valor correspondente ao prejuízo causado. 
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18.16. Os funcionários da empresa proponente vencedora só poderão executar os 
serviços nas dependências da COBRA estando utilizando o crachá de 
identificação funcional. 

 
18.17. Poderá ser exigido para os funcionários da empresa proponente vencedora: 
 

18.17.1 Carteira de identidade expedida por órgão oficial. 
 
18.17.2 Carteira Profissional devidamente assinada; 

 
18.19.  Funcionários da empresa proponente estarão sujeitos às normas internas de 

segurança e outras da COBRA. 
 
18.20. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no Parágrafo 1º, Art. 65, Lei nº 8.666/93 e Parágrafo 2º, Inciso 
II, Art. 65, Lei nº 9648/98.  

 
18.21. É vedada a prestação dos serviços objeto do presente Edital por familiar de 

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

 
19. FORO 

 
19.1. É competente o Foro da Comarca do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente Pregão. 
 

Rio de Janeiro, __ de ______ de 20__ 
 
 
 
_________________________ 
Pregoeira 
 
 
__________________________ 
Presidente da COLIC 
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ANEXO I (Especificação técnica/projeto básico) 
 
 
1. OBJETO 

1.1 Prestação de serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de 
processos, levantamento de requisitos, análise e design de sistemas, implementação 
de soluções, teste unitário, de integração e de sistemas e implantação de aplicativos, 
com alocação de postos de serviço, a serem realizados nas instalações da COBRA 
TECNOLOGIA S.A. ou em localidades por ela definidas, conforme especificado no 
ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES, HORÁRIOS e LOCAIS 
 
2.1 A descrição das atividades a serem realizadas pela PROPONENTE consta do ANEXO 

1 – ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
2.2 Os endereços das instalações da COBRA TECNOLOGIA S.A., ou os locais por ela 

definidos, constam do ANEXO 2 – LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1 A presente contratação visa garantir a prestação de serviços estabelecida nas 
condições e obrigações pactuadas entre COBRA TECNOLOGIA S.A e 
PROPONENTE. 

3.2 Os serviços serão prestados diretamente pela PROPONENTE, vedada a cessão, 
transferência ou subcontratação, total ou parcial, das atividades previstas neste 
documento.  
3.2.1 Todos os postos de serviço contratados deverão estar de acordo com o 

estabelecido em Acordo Coletivo, Convenção Coletiva ou Dissídio ao qual a 
categoria esteja vinculada. 

3.3 De forma eventual ou definitiva, os serviços poderão ser realizados em outras 
localidades, mediante entendimento prévio entre as partes.  

3.4 O objeto contratado poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e cinco 
por cento), conforme estabelecido na Lei 8666/93. 

3.5 É vedado à PROPONENTE caucionar ou utilizar a presente contratação para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da COBRA 
TECNOLOGIA S.A. 

4. OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE 

4.1 Manter a quantidade suficiente de postos de serviço necessária ao fiel cumprimento 
do objeto contratado, conforme estimativas de horários e de quantitativos de postos 
de serviço, constantes do ANEXO 2 – LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 28-2017-05-08: Prestação de 
serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento 
de requisitos, análise e design de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de 
integração e de sistemas e implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço. 
www.licitacoes-e.com.br 
                     
 

 
 

31

4.2 Respeitar as normas de segurança da COBRA TECNOLOGIA S.A e do ambiente de 
trabalho onde será realizada a prestação do serviço, que serão disponibilizadas 
oportunamente. 

4.3 Manter os profissionais, no local e horário de prestação dos serviços, identificados 
mediante uso permanente de crachá, com foto e nome visíveis, a partir do primeiro 
dia de alocação no serviço. 

4.4 Fornecer, às suas expensas, crachá de identificação INDIVIDUAL aos funcionários da 
operação. 
4.4.1 Os crachás deverão conter a transcrição: “A SERVIÇO DA BB 

TECNOLOGIA”, além da razão ou denominação social da PROPONENTE, a 
foto colorida atual, o nome do empregado, o CPF, o RG e o número do 
registro para acesso às dependências da COBRA TECNOLOGIA S.A ou aos 
locais por ela definidos. 

4.4.2 Os modelos dos crachás deverão ser homologados pela COBRA 
TECNOLOGIA S.A. 

4.4.3 A PROPONENTE terá um prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir da data de 
assinatura do contrato, para apresentar os crachás para homologação. 

4.4.4 A COBRA TECNOLOGIA S.A terá um prazo de até 2 (dois) dias úteis para a 
homologação ou rejeição dos crachás. 

4.4.5 Em caso de rejeição, a PROPONENTE terá um prazo de até 3 (três) dias 
úteis, a partir da Notificação da COBRA TECNOLOGIA S.A, para apresentar o 
(s) crachá (s) para homologação. 

4.4.6 Os crachás homologados deverão estar disponíveis para cada funcionário da 
operação no primeiro dia da alocação no serviço. 

4.4.7 Os funcionários deverão portar o crachá de identificação disponibilizado pela 
PROPONENTE acima da cintura, em local visível, no primeiro dia da alocação 
no serviço. 

4.4.8 Ao final do contrato, ou na substituição de profissional, a PROPONENTE será 
responsável pela destruição dos crachás de seus funcionários. 

4.5 Contratar sob sua inteira responsabilidade, os profissionais a serem alocados na 
execução do contrato, mediante seleção com as seguintes condições: 

a) ter idade mínima de 18 anos; 

b) estar quite com as obrigações eleitorais; 
c) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os profissionais do sexo 

masculino; 
d) possuir aptidão física e mental para o exercício de suas atribuições. 

4.6 Designar pessoal para a realização dos serviços ajustados, de acordo com perfil 
exigido pela atividade, ou seja, profissionais habilitados e devidamente credenciados, 
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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, NR (Normas Regulamentadoras) de saúde pública e do 
trabalho, inclusive quanto à necessidade de formação de CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes), quando couber, assim como pelo cumprimento de todas as 
demais obrigações atinentes ao presente documento, não havendo vinculação de 
ordem empregatícia entre os profissionais da PROPONENTE com a COBRA 
TECNOLOGIA S.A. 

4.7 Obrigar-se por si, seus empregados, sócios, diretores e mandatários a respeitar todas 
as obrigações relacionadas com confidencialidade e segurança das informações 
pertencentes à COBRA TECNOLOGIA S.A, mediante ações ou omissões, 
intencionais ou acidentais, que impliquem na divulgação, perda, destruição, inserção, 
cópia, acesso ou alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam 
armazenadas, em que trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo 
processadas, por meio de termo de sigilo e confidencialidade, conforme modelo 
constante no ANEXO 3 – TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE. O referido termo 
deverá ser assinado pelo representante da PROPONENTE, sendo entregue no ato da 
assinatura do contrato; 
4.7.1 Assinar documento pessoal de confidencialidade e sigilo, que deverá ser 

firmado entre a PROPONENTE e seus empregados e prepostos envolvidos 
com a referida prestação de serviços, conforme modelo constante do ANEXO 7 
– TERMO DE RESPONSABILIDADE. 

4.8 Instruir os seus profissionais quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas 
dependências da COBRA TECNOLOGIA S.A. 

4.9 Durante a execução dos serviços, a PROPONENTE compromete-se a dar ciência 
formal, através de relatórios emitidos pelos seus prepostos, de qualquer ocorrência 
verificada na execução das atividades que possam prejudicar o bom andamento e a 
continuidade dos serviços, evitando interrupções ou paralisações dos serviços ou das 
atividades da COBRA TECNOLOGIA S.A ou do seu Cliente. 

4.10 Responsabilizar-se, em cada uma das localidades, pelo treinamento e capacitação 
dos postos de serviço solicitados pela COBRA TECNOLOGIA S.A e necessários à 
perfeita execução dos serviços, sem quaisquer ônus adicionais. 

4.11 Responsabilizar-se por toda e qualquer ação, bem como seus custos, necessários a 
localizar/contatar seus empregados em situação de ausência continuada sem 
justificativa ou abandono de serviço, independentemente do número de faltas. 

4.12 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato. 
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4.12.1 Em caso de ação trabalhista envolvendo a COBRA TECNOLOGIA S.A e 
empregados da PROPONENTE, esta adotará providências necessárias no 
sentido de preservá-la e mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, 
queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se 
houver condenação, reembolsará à COBRA TECNOLOGIA S.A as 
importâncias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo 
improrrogável de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do efetivo pagamento. 

4.13 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus 
profissionais causarem a terceiros ou à COBRA TECNOLOGIA S.A, devendo ser 
descontado, no primeiro pagamento subsequente à ocorrência, o valor 
correspondente aos prejuízos causados, conforme o caso. 

4.14 Manter no local da prestação do serviço pastas próprias contendo toda documentação 
atualizada relativa aos registros, horários de trabalho e atividades de seus 
empregados, sob seu controle, sua guarda e responsabilidade, em recinto da COBRA 
TECNOLOGIA S.A ou do Tomador Final dos Serviços (Instrução Normativa MTE no 
03, de 29/08/1997), sob pena de aplicação de multas e sanções. 
4.14.1 Disponibilizar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, todas as informações 

relativas às atualizações relacionadas acima, a partir do evento ocorrido. 
4.15 Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, em especial despesas de 

natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou 
encargos de qualquer espécie ou origem, incluída a alimentação, transporte ou outro 
benefício dos profissionais, pertinentes à execução do objeto do presente contrato. 
4.15.1 A inadimplência da PROPONENTE, com referência aos encargos legais de 

seus funcionários, não transfere para a COBRA TECNOLOGIA S.A, a 
responsabilidade do seu pagamento. Caso venha a COBRA TECNOLOGIA 
S.A a satisfazê-los, ser-lhe-á assegurado o direito de regresso, sendo os 
valores pagos atualizados financeiramente, desde a data em que tiverem sido 
pagos pela COBRA TECNOLOGIA S.A até aquela em que ocorrer o 
ressarcimento pela respectiva PROPONENTE. 

4.16 Comprovar perante a COBRA TECNOLOGIA S.A, a qualquer momento, o 
cumprimento das obrigações legais em relação aos seus funcionários, inclusive 
aquelas contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo de trabalho. 
4.16.1 A PROPONENTE deverá acatar a fiscalização da COBRA TECNOLOGIA S.A, 

levada a efeito por pessoa devidamente designada para tal fim, cuja 
solicitação atender-se-á imediatamente, comunicando-a de quaisquer 
irregularidades detectadas durante a execução dos serviços. 

4.17 Recrutar, conforme perfis descritos no ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da 
COBRA TECNOLOGIA S.A, os empregados para atuarem no quantitativo de postos 
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de serviço definidos e necessários para o fiel desempenho e execução dos serviços 
objeto deste documento. 
4.17.1 A PROPONENTE deverá responsabilizar-se pelos exames admissionais e 

demissionais dos seus profissionais, sem quaisquer ônus adicionais para a 
COBRA TECNOLOGIA S.A. 

4.18 Manter, sob sua responsabilidade, rigoroso controle de frequência diário de seus 
profissionais. 
4.18.1 Substituir o funcionário faltoso, no prazo estabelecido no Anexo 1 – 

Especificação da Prestação do Serviço. 
4.19 Ressarcir os custos à COBRA TECNOLOGIA S.A, quando houver a necessidade de 

contratação de outras empresas para execução de parte ou da totalidade dos 
serviços objeto da presente contratação, por descumprimento da PROPONENTE, 
ficando desde já autorizada a glosa na fatura mensal correspondente, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

4.20 Designar, formalmente, PREPOSTOS que deverão ter poderes expressos para 
recebimento de notificação de aplicação de penalidades e capacidade gerencial para 
tratar de todos os assuntos previstos no instrumento contratual, de acordo com o art. 
68 da Lei 8.666, competindo-lhes, entre outras atividades, proceder aos contatos com 
o gestor do contrato (representante da COBRA TECNOLOGIA S.A), durante a 
execução do contrato, bem como prestar atendimento aos seus profissionais em 
serviço, tais como: 
a) entrega de contracheques, vale-transporte, auxílio-alimentação, controle de 

registro de ponto; 
b) acompanhamento e controle de frequência dos prestadores de serviços; 
c) solução para toda e qualquer demanda oriunda dos profissionais alocados na 
execução dos serviços, inclusive os motivados por movimentos paredistas diversos. 
4.20.1 A PROPONENTE não poderá indicar como preposto qualquer dos 

profissionais atuantes na prestação dos serviços. 
4.20.2 A PROPONENTE não poderá alocar na execução dos serviços, ou na função 

de preposto, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de chefia, 
direção e assessoramento, ou de membros e funcionários vinculados à 
COBRA TECNOLOGIA S.A. 

4.21 Entregar aos empregados, fora das instalações da COBRA TECNOLOGIA S.A, ou 
conforme definido no ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, o vale-
transporte e o auxílio-alimentação até o último dia útil do mês anterior ao da 
prestação do serviço. 

4.22 Entregar em até 5 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado, à unidade fiscalizadora do 
contrato, cópias dos comprovantes de fornecimento de auxílio-alimentação e vale-



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 28-2017-05-08: Prestação de 
serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento 
de requisitos, análise e design de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de 
integração e de sistemas e implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço. 
www.licitacoes-e.com.br 
                     
 

 
 

35

transporte aos profissionais, nos quais deverão constar nome e matrícula do 
profissional e data da entrega. 

4.23 Apresentar, em até 10 (dez) dias, a partir da assinatura do contrato, plano de 
contingência para ocorrências que possam prejudicar o cumprimento do objeto 
contratual, inclusive alternativas em casos de greves de seus empregados e greve 
nos meios de transporte, bem como picos e emergências por conta da urgência dos 
serviços disponibilizados. 
4.23.1 Nos casos de greve nos meios de transporte, a PROPONENTE deverá 

disponibilizar transporte alternativo para seus empregados, às expensas da 
PROPONENTE, de forma a garantir a continuidade da prestação dos serviços 
nos postos de serviço, conforme percentual especificado no  ANEXO 2 – 
LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

4.24 Comprovar o seu regime tributário e caracterizar todos os impostos e obrigações 
fiscais a que se sujeita, emitindo as notas fiscais sobre os serviços prestados em 
conformidade com os mesmos. 

4.25 Zelar pela integridade das áreas destinadas à prestação dos serviços, equipamentos 
e dados entregues, para cumprimento de suas obrigações, disponibilizados pela 
COBRA TECNOLOGIA S.A. Fica, desde já, acordada a obrigatoriedade quanto ao 
ressarcimento de quaisquer danos que ocorram e que venham a acarretar prejuízos à 
COBRA TECNOLOGIA S.A. 

4.26 Substituir mediante solicitação formal e a critério da COBRA TECNOLOGIA S.A 
qualquer um dos profissionais designados para executar as tarefas correspondentes a 
este documento, conforme prazo definido no ANEXO 1 - ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. 
4.26.1 Todos os custos referentes aos empregados, a partir da data da formalização 

da solicitação de sua substituição, não poderão ser cobrados da COBRA 
TECNOLOGIA S.A. 

4.27 Apresentar para fins de qualificação técnico-operacional um ou mais atestado (s) e/ou 
declaração (ões) de capacidade técnica, conforme ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE 
CAPACITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) 
de direito público ou privado, em nome da PROPONENTE. 
4.27.1 O (s) atestado (s) deverá (ão) ser apresentado (s) em papel timbrado do 

emitente, contendo identificação do signatário, nome, endereço, e-mail e 
telefone para contato. 

4.27.2 Os atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo 
licitante devem comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de que 
trata o processo licitatório. 

4.27.3 Somente será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica e/ou 
declaração(ões) que comprove(m) que a PROPONENTE tenha executado 
serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado 
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4.27.3.1 A PROPONENTE deverá comprovar que tenha executado 
contrato(s) com um mínimo de 200.000 (duzentas mil) horas de 
serviço. 

4.27.3.2 Para comprovação da experiência mínima, será aceito o somatório 
de atestados fornecidos. 

4.27.3.3 Poderão ser aceitos atestados com alguma outra métrica que 
permita inferir a quantidade de horas. No caso do Ponto de Função 
(PF), será adotada a seguinte conversão: 
a) 1 PF = 10 horas, desde que o serviço contemple todo o ciclo 

de desenvolvimento;  
b) No caso de atuação somente em determinadas atividades, 

será adotada a tabela de esforço do SISP - Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação (item 6.1.2.1). Desta forma, 1 (um) Ponto de 
Função terá a seguinte correspondência: 

Macroatividades do Processo 
de Desenvolvimento de Software  

Quantidade 
de Horas 

    Engenharia de Requisitos 2,5 
    Design/Arquitetura 1 
    Implementação 4 
    Testes  1,5 
    Homologação 0,5 
    Implantação 0,5 

 

4.27.3.4 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. 

4.27.4 O (s) atestado (s) e/ou declaração (ões) de capacidade técnica deverá (ão) 
referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
especificada no contrato social registrado na junta comercial competente. 

4.27.5 A PROPONENTE deverá disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e local 
em que foram prestados os serviços. 

4.28 Apresentar, para fins de qualificação econômico-financeira: 
4.28.1 balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício 

social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, 
e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um); 
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4.28.2 capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; 

4.28.3 comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma 
da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data da apresentação da proposta; e 

4.28.4 certidão negativa de feitos sobre falência, concordata, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, que 
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso as 
certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão 
consideradas válidas aquelas emitidas há, no máximo, 90 (noventa) dias da 
data estipulada para a abertura da sessão. 
4.28.4.1 Nos casos em que a PROPONENTE se encontrar em Recuperação 

Judicial ou Extrajudicial, a certidão positiva expedida pelo distribuidor 
da sede deverá ser acompanhada de Certidão Judicial 
comprobatória do acolhimento do plano de Recuperação Judicial, 
contemplando a possibilidade de participação em certames 
licitatórios. 

4.28.4.2 Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, 
deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os 
cartórios, cada uma emitida por um distribuidor. 

4.29 Manter atualizada a garantia do contrato. 

5. REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA 

5.1 Durante a vigência do contrato e ao término do prazo de validade de cada certificado, 
a PROPONENTE se obriga a apresentar à COBRA TECNOLOGIA S.A os seguintes 
certificados devidamente atualizados: 
a) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, Estaduais e 

Municipais de sua sede, inclusive perante a Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND); 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 
5.1.1 A PROPONENTE estará dispensada de apresentar os documentos de que 

trata a cláusula 5.1, com exceção da alínea “c”, caso seja possível, à COBRA 
TECNOLOGIA S.A, verificar a regularidade da situação da PROPONENTE 
por meio de consulta on-line ao SICAF. 
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5.2 A PROPONENTE deverá entregar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quando solicitado 
pela COBRA TECNOLOGIA S.A, quaisquer dos seguintes documentos, em aderência 
à Portaria TCU no 297, de 14 de novembro de 2012: 
a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

COBRA TECNOLOGIA S.A; 
b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, 

em que conste como tomador a COBRA TECNOLOGIA S.A; 
c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação 

de serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 
bancários; 

d) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que 
forem exigidos por lei ou pelo contrato; 

e) aviso de Férias assinado pelo funcionário; e 
f) recibo de Férias devidamente quitado.                                                                                        

5.3 No primeiro mês de vigência do contrato e sempre que houver admissão ou 
substituição de empregados alocados em postos de serviço ou de supervisão a 
PROPONENTE deverá apresentar à COBRA TECNOLOGIA S.A: 
a) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 

posto de serviço, número da carteira de identidade (RG) e da inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social dos empregados admitidos ou 
substituídos devidamente assinada pela PROPONENTE; 

c) exames médicos admissionais dos empregados da PROPONENTE que prestarão 
os serviços. 

5.4 A PROPONENTE deverá entregar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação 
dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), cópias autenticadas dos documentos 
abaixo relacionados: 
a) termos de Rescisão dos Contratos de Trabalho (TRCT) dos empregados 

prestadores de serviços, devidamente homologados, quando exigível pelo 
sindicado da categoria; 
a. para rescisões com prazos inferiores a um 1 (um) ano deverão ser 

apresentadas cópias autenticadas dos Termos de Rescisão de Contrato de 
Trabalho (TRCT), devidamente assinados. 

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às 
rescisões contratuais; 

c) exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 
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5.4.1 A PROPONENTE poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, 
desde que acompanhadas de originais para conferência no local de 
recebimento. 

5.4.2 Caso não ocorra rescisão dos contratos de trabalho, a PROPONENTE deverá 
comprovar a realocação dos empregados em outra atividade de prestação de 
serviços.  

5.5 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 
previdenciárias, a COBRA TECNOLOGIA S.A deverá oficiar a ocorrência ao Ministério 
da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB. 

5.6 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, a 
COBRA TECNOLOGIA S.A deverá oficiar a ocorrência ao Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

5.7 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação pelo contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das 
demais sanções. 

5.8 Até que a PROPONENTE comprove toda a regularidade fiscal e trabalhista, a COBRA 
TECNOLOGIA S.A poderá reter a garantia prestada e os valores das faturas 
correspondente a 1 (um) mês de serviço, podendo utilizá-los para o pagamento direto 
dos trabalhadores no caso de a PROPONENTE não efetuar os pagamentos em até 2 
(dois) meses do encerramento da vigência contratual. 

5.9 A COBRA TECNOLOGIA S.A se reserva o direito de rescindir administrativamente o 
contrato quando, por ocasião do pagamento, a PROPONENTE não comprovar sua 
regularidade fiscal e trabalhista na forma ajustada nas cláusulas acima. 

6. OBRIGAÇÕES DA COBRA TECNOLOGIA S.A 

6.1 A COBRA TECNOLOGIA S.A exercerá, na forma que julgar conveniente, ampla 
fiscalização para o fiel cumprimento das obrigações estipuladas. 

6.2 Efetuar o pagamento à PROPONENTE, de acordo com as condições estabelecidas 
no contrato. 
6.2.1 A COBRA TECNOLOGIA S.A efetuará os pagamentos à PROPONENTE pela 

efetiva prestação dos serviços descritos no ANEXO 1 - ESPECIFICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante a comprovação da execução dos mesmos. 

6.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sob aspecto quantitativo e 
qualitativo, por meio do fiscal do contrato designado pela COBRA TECNOLOGIA S.A, 
que anotará em relatório próprio e específico as falhas e irregularidades para que 
sejam corrigidas pela PROPONENTE ou para aplicação de eventuais penalidades. 

6.4 Prestar à PROPONENTE, através do fiscal do contrato, informações e 
esclarecimentos que venham a ser solicitados. 
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6.5 Assegurar o livre acesso dos profissionais da PROPONENTE, quando devidamente 
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas. 

6.6 Assegurar-se de que os profissionais utilizados para a prestação de serviços estejam 
regularmente contratados pela PROPONENTE, solicitando à mesma o registro na 
carteira de trabalho para comprovar o registro de função profissional, valor do salário 
a ser pago e o cumprimento das obrigações trabalhistas. 

6.7 Exigir o cumprimento das obrigações e promover a avaliação da PROPONENTE. 
6.8 Exigir a correta especificação dos serviços nas notas fiscais/faturas, bem como a 

aplicação de impostos, em conformidade com o estabelecido. 
6.9 Disponibilizar espaço físico e condições de uso, quando necessário, para a 

PROPONENTE, obrigando-se ainda a zelar pela integridade das áreas destinadas à 
prestação dos serviços. 

6.10 Reter e/ou descontar todo e qualquer crédito da PROPONENTE no montante 
necessário para o cumprimento das obrigações previstas no item 4.16, se a COBRA 
TECNOLOGIA S.A for envolvida em alguma autuação, prejuízos provocados pelos 
profissionais da PROPONENTE ou processo concernente a mesma. 

6.11 Deverão ser auditados pela COBRA TECNOLOGIA S.A, com registro de não 
conformidade para imediata correção, se for o caso, os seguintes itens: 
a) desvios de conduta com violação de regras de segurança e saúde ocupacional, 

que possam potencializar incidentes ou acidentes; 
b) falta de apresentação da elaboração e implementação dos Planos de 

Contingência e de Segurança (PPRA, PCMSO e Ficha de Registro de 
Empregado; 

c) falta de qualificação ou treinamento dos funcionários da PROPONENTE.  
6.12 Exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações legais 

pela PROPONENTE em relação aos seus funcionários, inclusive aquelas contidas em 
convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de 
trabalho. 

6.13 Realizar diligência/visita técnica a fim de comprovar a veracidade do (s) Atestado (s) 
de Capacidade Técnico-Operacional apresentado (s) pela vencedora do certame, 
quando poderá (ão) ser requerida (s) cópia (s) do (s) contrato (s), nota (s) fiscal (is) ou 
qualquer outro documento que comprove inequivocamente que o (s) serviço (s) 
apresentado (s) no (s) atestado (s) foi (ram) prestado (s). 

6.14 Proibir o acesso à internet em sites que não estejam relacionados com o objeto do 
serviço contratado, sendo permitido somente acessar os softwares e os diretórios 
relacionados à execução dos trabalhos contratados. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 28-2017-05-08: Prestação de 
serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento 
de requisitos, análise e design de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de 
integração e de sistemas e implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço. 
www.licitacoes-e.com.br 
                     
 

 
 

41

7. GARANTIA 

7.1 A PROPONENTE apresentará, em até 30 (trinta) dias úteis, contados da assinatura 
do contrato, garantia de execução do contrato em uma das modalidades previstas em 
lei, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual estimado do contrato, tendo 
como beneficiária a COBRA TECNOLOGIA S.A.  

7.2 A garantia oferecida deverá permanecer íntegra por até 3 (três) meses após o término 
da vigência do contrato e será liberada ante a comprovação de que a PROPONENTE 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação ou de que 
os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem 
que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Quando a garantia for apresentada 
em dinheiro, ela será atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos 
pela instituição bancária, em que for realizado o depósito. 

7.3 Quando a garantia for apresentada na modalidade seguro-garantia, a respectiva 
apólice deverá ser expedida exclusivamente por qualquer das entidades controladas e 
fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) devendo conter o 
número de registro naquela instituição. 

7.4 A garantia apresentada deverá assegurar o pagamento de prejuízos advindos do não 
cumprimento do contrato, multas punitivas aplicadas à PROPONENTE, prejuízos 
diretos causados à COBRA TECNOLOGIA S.A decorrentes de culpa ou dolo durante 
a execução do contrato e obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela 
PROPONENTE. 

7.5 Quando a garantia for apresentada na modalidade fiança bancária, o instrumento 
respectivo deverá ser expedido exclusivamente por qualquer das entidades 
controladas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. 
7.5.1 Quando a garantia for apresentada na modalidade fiança bancária, a 

instituição financeira fiadora deverá demonstrar possuir bens suficientes à 
garantia integral da fiança prestada, conforme artigo 825 da lei 10.406/2002. A 
carta de fiança deverá conter cláusula expressa de renúncia do fiador ao 
benefício de ordem previsto no artigo 827 da Lei 20406/2002, conforme 
facultado pelo inciso I do artigo 828 do mesmo diploma legal, a ser registrada 
no Registro de Títulos e Documentos, conforme previsto nos artigos 128, 129 
e 130 da Lei 6015/73. 

7.6 No caso de aumento do valor do contrato, fica a PROPONENTE obrigada a 
apresentar garantia complementar ou substituí-la, no mesmo percentual e 
modalidades constantes desta cláusula, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data 
de assinatura do termo aditivo. 

7.7 Prorrogado o prazo de vigência do contrato, fica a PROPONENTE obrigada a renovar 
a garantia, no mesmo percentual e modalidades constantes desta cláusula, em até 10 
(dez) dias úteis, contados da data de assinatura do termo aditivo. 
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7.8 A garantia apresentada em desacordo com os requisitos e coberturas previstas no 
instrumento de contrato será devolvida à PROPONENTE, que disporá do prazo 
improrrogável de 10 (dez) dias úteis, para a regularização da pendência. 

8. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser 
exercidos por representante da COBRA TECNOLOGIA S.A, especialmente designado 
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, IN/SLTI/MP nº 02/2008 e IN nº 03/2009. 

8.2 Caberá ao Fiscal do Contrato, de cada lote de serviços, entre outras, as seguintes 
atribuições: 
8.2.1 Elaborar planilha-resumo, contendo todos os empregados terceirizados que 

prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as seguintes 
informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, 
adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-
transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, 
ocorrências, etc. 

8.2.2 Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com 
o informado pela empresa na licitação e pelo empregado, dando especial 
atenção à data de início do contrato de trabalho, à função exercida, à 
remuneração (corretamente discriminada em salário-base, adicionais e 
gratificações) e eventuais alterações dos contratos de trabalho. 

8.2.3 Verificar se o número de terceirizados coincide com o informado pela 
PROPONENTE. 

8.2.4 Verificar se o salário não é inferior ao informado na licitação, para cada nível 
de complexidade e bem como ao previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 
da Categoria (CCT). 

8.2.5 Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as 
empresas. 

8.2.6 Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de 
trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos 
empregados e que obrigam a empresa a fornecer determinados 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

8.2.7 Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo 
do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, férias, 
licenças, faltas, ocorrências. 

8.2.8 Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados 
efetivamente. Exigir a apresentação de cópias das folhas de ponto dos 
empregados, por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 
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338/TST), devendo realizar a glosa da fatura, em caso de faltas ou horas 
trabalhadas a menor, nos postos de serviço. 

8.2.9 Exigir os comprovantes de pagamento de salários, vale-transporte e auxílio 
alimentação dos empregados. 

8.2.10 Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e 
dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço, realizando a retenção e 
depósito de FGTS dos trabalhadores da PROPONENTE, caso esta autorize, 
conforme definido no instrumento convocatório. 

8.2.11 Exigir os comprovantes de recolhimentos do FGTS por meio de cópia do 
Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); 
cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação 
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o 
comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; e cópia 
da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE). 

8.2.12 Exigir os comprovantes de recolhimentos das contribuições ao INSS por meio 
de cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade 
Social (GFIP); cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; cópia da 
Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 
emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; cópia da Relação dos 
Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE). 

8.2.13 Consultar a regularidade fiscal junto ao SICAF. Exigir a Certidão Negativa de 
Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal de sua sede, inclusive perante a dívida ativa; a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); e o Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF), caso estes documentos não estejam regularizados no SICAF. 

8.2.14 Conferir, diariamente o quantitativo de funcionários terceirizados que se 
encontram prestando serviços e suas funções, acompanhando por meio de 
planilha-mensal. 

8.2.15 Evitar o ordenamento direto de atividades por parte dos colaboradores da 
COBRA TECNOLOGIA S.A, devendo dirigir ao Encarregado Geral da 
empresa as solicitações por serviços, eventuais reclamações ou informações 
relacionadas aos empregados terceirizados. 

8.2.16 Observar qual a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), pois os reajustes dos empregados devem ser 
obrigatoriamente concedidos pela empresa prestadora de serviços no dia e 
percentual previstos. 

8.2.17 Controlar férias e licenças dos empregados na planilha-resumo. 
8.2.18 Assegurar para que a empresa prestadora de serviços respeite as 

estabilidades provisórias de seus empregados (cipeiro, gestante, estabilidade 
acidentária). 
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8.2.19 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto da contratação, 
deverão ser prontamente atendidas pela PROPONENTE, sem ônus para a 
COBRA TECNOLOGIA S.A. 

8.3 A fiscalização da COBRA TECNOLOGIA S.A terá livre acesso aos locais de trabalho 
de mão de obra da PROPONENTE, para assegurar-se de que as tarefas sejam 
executadas na forma preestabelecida. 

9. CONDIÇÕES DE ACEITE DO SERVIÇO 

9.1. O recebimento e aceite dos serviços se dará após a verificação de sua execução nos 
termos da presente contratação e conforme ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. 
9.1.1 A aceitação dos serviços está condicionada ao cumprimento das obrigações 

estabelecidas na presente contratação. 
9.1.2 A comprovação efetiva da prestação dos serviços se dará com a emissão de 

aceite formal pelo representante da COBRA TECNOLOGIA S.A.  

10. PREÇO 

10.1 O preço corresponderá à disponibilidade mensal de 110 Postos de Serviços – 
conforme distribuição constante do Anexo 2, item 4.1 – necessária ao fiel 
cumprimento do objeto contratado. 
10.1.1 O valor a ser pago será proporcional à efetiva disponibilidade de Postos de 

Serviço dentro do mês de apuração, calculado conforme Anexo 1, item 8.1. 
10.1.2 As ausências, inclusive as justificadas (férias e licenças em geral), não serão 

consideradas como disponibilidade do posto de serviço. 
10.2 Nos preços propostos deverão estar contempladas todas as despesas necessárias à 

plena execução dos serviços, conforme ANEXO 5 – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO 
DE PREÇOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – MPOG. 

10.2.1 A alíquota do ISS deverá respeitar o praticado no Município do 
faturamento/local da prestação de serviço. 

10.2.2 Os itens referentes aos encargos e tributos, inclusive contribuições sociais, 
devem ser cotados no exato percentual estabelecido na legislação que rege a 
matéria, respeitando inclusive, os incentivos fiscais de cada localidade onde 
efetivamente é prestado o serviço, respeitando-se a recuperação fiscal de 
cada modalidade das empresas PROPONENTES. 

10.3 O percentual de reajuste do Plano de Saúde definido pela ANS – Agência Nacional de 
Saúde somente poderá ser aplicado após transcorridos os primeiros 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura do Contrato, mantendo-se para as revisões 
subsequentes, a mesma periodicidade anual. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 28-2017-05-08: Prestação de 
serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento 
de requisitos, análise e design de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de 
integração e de sistemas e implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço. 
www.licitacoes-e.com.br 
                     
 

 
 

45

10.3.1 Em caso de reajuste acima do praticado, conforme índices governamentais, 
obriga-se a PROPONENTE a apresentar, previamente, pelo menos 3 (três) 
propostas de Operadoras de Plano ou Seguro Saúde para avaliação. 

10.4 Quaisquer outras rubricas não previstas nos itens acima, estabelecidas no ANEXO 5 – 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO – MPOG, deverão ter prévia negociação com a COBRA 
TECNOLOGIA S.A.  

10.5 O detalhamento de preços é de exclusiva responsabilidade da PROPONENTE, que 
deve dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive 
encargos trabalhistas, sociais e tributos incidentes, não podendo a Empresa 
PROPONENTE alegar posteriormente desconhecimento de fatos ou erros no 
preenchimento da Planilha, como fundamento para solicitar reequilíbrio econômico-
financeiro do futuro contrato. 

11.  REPACTUAÇÃO  

11.1 O valor contratado poderá ser repactuado mediante negociação, observado o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses. 
11.1.1 O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação dos custos 

decorrentes de mão de obra será contado da data da apresentação da 
proposta, assim entendido como a data do acordo, convenção, dissídio 
coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da 
proposta. 

11.1.2 Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano deve ser 
contado da última repactuação correspondente a mesma parcela objeto da 
nova solicitação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciou 
seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que foi celebrada. 

11.1.3 Qualquer alteração contratual (termos e/ou preços) dar-se-á, 
obrigatoriamente, através de Aditivo. 

11.1.4 Nos processos de repactuação subsequentes ao primeiro, a anualidade será 
contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 

11.2 Caberá à PROPONENTE apresentar, junto à sua solicitação de repactuação, a devida 
justificativa e demonstração analítica da variação dos componentes de custo da 
proposta, de acordo com planilha de custos e formação de preços (ANEXO 5 –
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO – MPOG). 

11.3 Por ocasião da repactuação, poderão ser contemplados todos os componentes de 
custo da proposta que tenham sofrido variação, exceto aqueles com previsão 
específica de reajustamento, desde que haja uma demonstração analítica 
devidamente justificada e comprovada. 

11.4 A proposta de repactuação, observado o disposto nesta cláusula, dependerá de 
iniciativa da PROPONENTE e deverá ser apresentada antes da assinatura do termo 
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de prorrogação do contrato ou, se for o caso, do encerramento do ajuste, sob pena de 
preclusão do direito de repactuar. 

11.5 Na hipótese de não ter ocorrido o registro do Acordo Coletivo de Trabalho, Convenção 
Coletiva de Trabalho ou Dissídio da categoria de emprego dos postos de serviço até a 
data da assinatura do termo aditivo de prorrogação da vigência contratual, a 
PROPONENTE deverá, sob pena de preclusão, ressaltar, naquele aditivo, o seu 
direito de repactuar. A partir da ressalva, a formalização do pedido de repactuação 
deverá ocorrer até a data da assinatura do termo de prorrogação subsequente. 

11.6 A inércia da PROPONENTE em ressalvar seu direito ou em solicitar a repactuação, no 
prazo estipulado, implicará a preclusão do direito à repactuação e ao recebimento dos 
valores retroativos a que eventualmente faria jus. 

11.7 Não serão admitidos, como justificativas para embasar pedidos de repactuação 
contratual, eventuais reajustes concedidos pela PROPONENTE aos seus 
empregados e colaboradores, cujos termos colidam com a política econômica do 
Governo Federal, ou ainda que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não 
praticadas por outros setores da economia. 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1 As notas fiscais indicarão o serviço a que se referem e o número do contrato DGCO 
(número de referência da COBRA TECNOLOGIA S.A), bem como o número da OC 
(Ordem de Serviço) constantes do contrato e deverão ser entregues à COBRA 
TECNOLOGIA S.A até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, no 
endereço mencionado no preâmbulo do presente contrato ou em outro local, desde 
que previamente indicado pela COBRA TECNOLOGIA S.A. 

12.2 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante crédito em conta corrente 
mantida, preferencialmente no Banco do Brasil S.A., em nome da PROPONENTE, no 
prazo máximo de até 20 dias após sua emissão, cumpridos os seguintes itens: 
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 

emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da prova de 
regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da PROPONENTE; da prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 
Justiça do Trabalho; 

b) Apresentação dos seguintes documentos: 
a. relação nominal dos empregados alocados na prestação dos serviços, 

inclusive os que, transitoriamente, atuaram em substituição à mão de obra 
faltante; 

b. comprovante de depósito bancário e cópia da folha de pagamento referente 
ao mês das execuções dos serviços, identificando o nome e a matrícula do 
empregado; 
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c. comprovante de fornecimento dos auxílios devidos (alimentação, transporte, 
etc.), com a respectiva data de disponibilização, quantidade, valor e mês de 
competência; 

d. guias de recolhimento de INSS e FGTS do mês anterior à execução dos 
serviços e eventuais multas sobre o FGTS e contribuição social paras as 
rescisões, juntamente com a Relação dos Trabalhadores (RE) constantes 
do arquivo SEFIP; 

e. resumo discriminado do faturamento, incluindo o quantitativo e o número de 
horas laboradas no período, bem como especificação dos descontos 
realizados no salário, no auxílio transporte e no auxílio alimentação; 

f. demonstrativo de férias e licenças concedidas aos empregados alocados na 
execução do contrato, indicando se houve ou não a substituição, referente 
ao mês da prestação dos serviços; 

g. documentação completa acerca das rescisões de empregados ocorridas no 
mês faturado, incluindo memória de cálculo detalhada; 

h. documentação completa acerca da admissão de novos profissionais, 
incluindo cópia da Carteira de Trabalho (CTPS). 

12.2.1 As notas fiscais e os documentos exigidos, para fins de liquidação e 
pagamento das despesas, deverão ser entregues exclusivamente para o 
representante da COBRA TECNOLOGIA S.A. 

12.2.2 A PROPONENTE deverá apresentar planilhas com as ocorrências de faltas e 
férias dos empregados alocados e não substituídos, referentes ao mês 
anterior e ao mês do faturamento. 

12.2.3 A COBRA TECNOLOGIA S.A reserva-se o direito de somente efetuar o 
pagamento dos serviços prestados após a comprovação do pagamento 
integral dos correspondentes salários, auxílio-alimentação, vale-transporte, 
bem como dos respectivos encargos sociais e trabalhistas decorrentes da 
relação de emprego firmada entre a PROPONENTE e os empregados 
alocados na prestação do serviço. 

12.3 Constatando a COBRA TECNOLOGIA S.A qualquer divergência ou irregularidade na 
nota fiscal/fatura, esta será devolvida à PROPONENTE em, no máximo, 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da conclusão do ateste, acompanhada das informações 
correspondentes às irregularidades verificadas, para as devidas correções. Neste 
caso, a COBRA TECNOLOGIA S.A terá o prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data 
da reapresentação do documento, para o efetivo pagamento. Enquanto a Nota Fiscal 
não for devidamente atestada pela COBRA TECNOLOGIA S.A, na forma ajustada 
neste contrato, o pagamento não será liberado, não acarretando qualquer ônus para a 
COBRA TECNOLOGIA S.A. 

12.4 Não serão aceitos pela COBRA TECNOLOGIA S.A, como documento hábil de 
cobrança, boletos bancários. 
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12.5 Os pagamentos, quando aplicável, ficam condicionados à entrega dos serviços e 
aceitação dos mesmos pela COBRA TECNOLOGIA S.A. 

12.6 Caso haja profissional que componha o quantitativo para execução dos serviços 
desde que não suprida por outro profissional, a produtividade relativa ao empregado 
faltoso será deduzida do pagamento a ela devido, transformando-se as horas 
realizadas na proporção do serviço não executado. 

12.7 Na hipótese de os valores pagos pela COBRA TECNOLOGIA S.A à PROPONENTE 
em um determinado mês apresentarem diferença a maior em relação ao preço 
efetivamente devido, a PROPONENTE será comunicada, por escrito, para que, no 
próximo faturamento, proceda ao respectivo abatimento do valor efetivamente pago a 
maior.  

12.8 Na hipótese de os valores pagos pela COBRA TECNOLOGIA S.A à PROPONENTE 
em um determinado mês apresentarem diferença a menor em relação ao preço 
efetivamente devido, a PROPONENTE deverá comunicar, por escrito, à COBRA 
TECNOLOGIA S.A, informando a diferença de valor que efetivamente irá acrescer, 
quando do próximo faturamento, demonstrando e comprovando de forma clara os 
reais motivos do faturamento a menor. 

13. INSS/FGTS/TRIBUTOS 

13.1 A PROPONENTE destacará na nota fiscal de prestação de serviços, quando 
aplicável, o montante da retenção para a seguridade social, aplicando a alíquota de 
11% (onze por cento) sobre o valor tributável da nota. Esse montante será retido pela 
COBRA TECNOLOGIA S.A que o recolherá ao INSS no prazo legal, em nome da 
PROPONENTE. A falta de destaque dos onze por cento na nota fiscal não impedirá a 
COBRA TECNOLOGIA S.A de fazer a retenção.  
13.1.1 Qualquer desoneração de impostos e encargos sociais relativos à folha de 

pagamento deverá ser objeto de revisão de preços. 
13.2 Caso a PROPONENTE não entregue a nota fiscal à COBRA TECNOLOGIA S.A, no 

prazo estipulado, constituirão ônus da PROPONENTE os encargos e penalidades 
incidentes sobre a contribuição previdenciária retida e recolhida com atraso ao INSS 
pela COBRA TECNOLOGIA S.A. 

13.3 A PROPONENTE optante pelo SIMPLES apresentará mensalmente, junto com cada 
fatura, cópia autenticada do DARF-SIMPLES pago, referente ao mês de competência 
anterior ao da fatura. 

13.4 A COBRA TECNOLOGIA S.A poderá descontar de todo e qualquer crédito da 
PROPONENTE os encargos e penalidades, bem como poderá também reter qualquer 
pagamento devido a PROPONENTE enquanto esta não entregar o DARF-SIMPLES, 
e a guia de recolhimento do FGTS e a folha de pagamento. 

13.5 A COBRA TECNOLOGIA S.A efetuará a retenção e o recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre os serviços ora contratados, 
quando a legislação municipal assim o exigir, bem como serão retidos na fonte outros 
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tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para a execução dos serviços objeto deste contrato, de acordo com o 
determinado pela legislação vigente. 

14. PENALIDADES E MULTAS 

14.1. Com fundamento no art. 7o da Lei 10.520/202 e nos artigos 86 e 87 da Lei 
8.666/1983, a PROPONENTE ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 

a) advertência; 
b) multas; 
c) suspensão temporária de até 2 (dois) anos, que poderá ser aplicada quando 

ocorrer: 
c.1 apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
c.1 reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
 
c.1 atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o 

disposto na presente contratação; 
c.1 reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
c.1 irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
c.1 condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 
c.1 prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução da presente 

contratação; 
c.1 prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para 

contratar com a COBRA TECNOLOGIA S.A; 
c.1 descumprimento das obrigações desta contratação, especialmente aquelas 

relativas às características dos serviços previstos na proposta e no edital e 
seus anexos. 

c.1 impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste contrato e das demais penalidades legais; 

c.1 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

14.2. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministério da Fazenda quando 
constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da COBRA 
TECNOLOGIA S.A, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de 
faltas que acarretem prejuízo à COBRA TECNOLOGIA S.A, ou aplicações sucessivas 
de outras penalidades. 
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14.3. Constitui falta grave, caracterizada como falha na execução contratual, o não 
recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social e do FGTS, bem como o 
não pagamento do salário, do vale transporte e do auxílio alimentação no dia fixado, 
que poderá dar ensejo à rescisão da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção 
pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União nos termos do art. 70 
da Lei n0 10.520/2002. 

14.4.  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” desta cláusula poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

14.5.  As penalidades previstas na alínea “c” desta cláusula também poderão ser aplicadas 
à PROPONENTE, caso tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento 
de tributos, praticado ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou 
demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 

14.6. Em todas as hipóteses de aplicação das sanções administrativas e penalidades 
constantes desta cláusula, será assegurado à PROPONENTE, na forma da Lei, o 
exercício do contraditório e ampla defesa. 

14.7. As penalidades constantes deste documento não são excludentes, devendo os 
valores ser somados por ocasião da ocorrência dos eventos. 

14.8. Aplicar glosa de 1% (um por cento), sobre o valor total da fatura do mês da 
ocorrência, no caso de não disponibilizar o percentual mínimo, estabelecido no ANEXO 
2 – LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, HORÁRIOS E QUANTITATIVO ESTIMADO DE 
POSTOS DE SERVIÇO, dos recursos alocados na operação da COBRA TECNOLOGIA 
S.A, nos casos de greve nos meios de transporte, para a continuidade das atividades, 
em todos os dias que perdurar a referida greve. 

14.9. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos pela COBRA TECNOLOGIA S.A à 
PROPONENTE ou cobrado judicialmente. 

14.10. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, inclusive com as demais sanções, 
não tendo caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a 
PROPONENTE da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

14.11. As ocorrências que tiverem por origem ações ou omissões de empregados da 
PROPONENTE e que resultarem em reclamação encaminhada às instâncias atuantes 
na esfera de direito do consumidor, a exemplo de Ouvidorias / PROCON / Justiça / 
BACEN etc., será penalizado na razão de 20% (vinte por cento) do valor do 
faturamento do mês da formalização da reclamação, sem prejuízo de eventuais 
ressarcimentos a título de perdas materiais e danos morais por parte da 
PROPONENTE. Nenhuma glosa será efetuada sem que se instaure procedimento 
administrativo de apuração de responsabilidade, tendo a PROPONENTE o prazo de 5 
dias úteis, contados da data em que for formalmente demandada pela COBRA 
TECNOLOGIA S.A, para apresentação de argumentos de defesa. 

14.12. Findo esse prazo, a COBRA TECNOLOGIA S.A, desde já ficará autorizada, a debitar 
dos créditos mantidos pela PROPONENTE junto à COBRA TECNOLOGIA S.A, 
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visando à reparação inicial pelos impactos causados, sem prejuízo da aplicação das 
demais cláusulas do presente contrato, assegurando à PROPONENTE o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

14.13. A PROPONENTE, desde logo, autoriza a COBRA TECNOLOGIA S.A a descontar dos 
valores por ela devidos o montante das multas aplicadas. 

15. VIGÊNCIA 

15.1. A presente contratação terá prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contado a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, segundo os ditames legais, 
por iguais e sucessíveis períodos de 12 (doze) meses, até o limite máximo de 60 
(sessenta) meses. 

15.2. A contratação poderá ser rescindida a qualquer tempo, com base nos motivos 
previstos nos artigos 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei no 8.666/1993, assegurados 
à PROPONENTE o contraditório e a ampla defesa. 

15.3. A COBRA TECNOLOGIA S.A poderá rescindir a presente contratação mediante 
simples comunicação escrita, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial ou de ação judicial, se, por ação ou omissão da PROPONENTE, ocorrer 
a transferência unilateral do contrato ou de sua execução, ou o não cumprimento total 
ou parcial ou adequado do mesmo, ou ainda se ocorrer requerimento ou verificação 
de insolvência, dissolução, concordata ou falência ou qualquer outra forma de 
liquidação judicial ou extrajudicial da PROPONENTE. 

15.4. A PROPONENTE poderá rescindir o contrato, mediante simples comunicação escrita, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial ou de ação judicial, se a 
COBRA TECNOLOGIA S.A atrasar por mais de noventa dias os pagamentos devidos, 
salvo se o atraso for decorrente de evento imputável à PROPONENTE. 

15.5. Ainda poderá haver rescisão por qualquer das partes, mediante simples comunicação 
escrita, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial ou de ação judicial, 
nos seguintes casos: 
13.5.1 Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura de qualquer das 

partes, de modo que prejudique a execução dos serviços; 
13.5.2 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução dos serviços. 
15.6 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/1993, 

constituem motivos para a rescisão deste contrato: 

a) Atraso injustificado na execução dos serviços, bem como a sua paralisação sem 
justa causa e prévia comunicação à COBRA TECNOLOGIA S.A. 

b) O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio 
efetuado pelo representante da COBRA TECNOLOGIA S.A. 
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15.7 À COBRA TECNOLOGIA S.A é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos 
termos do artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as 
disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do 
artigo 80, todos da Lei 8.666/93. 

16. SIGILO E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 

16.1 A PROPONENTE obriga-se por si, seus empregados e prepostos, sócios, diretores e 
mandatários a manter total sigilo e confidencialidade sobre os serviços prestados, no 
que se refere a não divulgação, integral ou parcial, por qualquer forma, das 
informações ou dos documentos a eles relativos e decorrentes da execução dos 
serviços. 

16.2 A PROPONENTE obriga-se a tratar como matéria sigilosa, todos os pormenores 
técnicos e comerciais dessa contratação, informações comerciais, industriais, 
empresariais e financeiras, bem como “know-how’ e outros dados que venha a ter 
acesso, obrigando-se, ainda, a deles não se utilizar, nem possibilitar que terceiros 
deles tomem conhecimento ou se utilizem, sem a prévia e expressa aprovação da 
COBRA TECNOLOGIA S.A, sob pena de ressarcir integralmente a COBRA 
TECNOLOGIA S.A de todo e qualquer prejuízo decorrente de sua divulgação ou uso 
indevido. 

16.3 A PROPONENTE obriga-se a não fazer qualquer menção do nome da COBRA 
TECNOLOGIA S.A ou de cliente desta para fins de publicidade, nem divulgar os 
termos deste contrato ou os fatos a ele relativos, sem a prévia e escrita aprovação 
pela COBRA TECNOLOGIA S.A. 

16.4 O acesso às dependências da COBRA TECNOLOGIA S.A somente poderá ser 
autorizado por pessoas investidas desta responsabilidade, definidas e delegadas pela 
COBRA TECNOLOGIA S.A. 

16.5 O ambiente da operação poderá ser monitorado pela COBRA TECNOLOGIA S.A 
utilizando sistemas de CFTV e acesso eletrônico monitorado (catraca e/ou handkey), 
em muitos casos acessível por biometria. 
16.5.1 A PROPONENTE deverá deixar claro para os seus empregados e preposto 

sobre os procedimentos de monitoração a que estarão sujeitos durante o 
horário de expediente. 

16.6 Todos os acessos físicos e lógicos serão imediatamente bloqueados em caso de 
conduta indevida ou demissão/dispensa do empregado e preposto da 
PROPONENTE. 

16.7 Para os casos de demissão ou dispensa do empregado (seja ela por justa causa ou 
não), além da legislação vigente, deverão ser observados os seguintes aspectos: 

a) O empregado deverá ter seu crachá recolhido e inutilizado; 

b) O empregado não poderá acessar o ambiente de operação depois de comunicado 
de sua dispensa. 
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17. PROVISÕES PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

17.1. Com base na Portaria no 409 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, visando à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, os valores 
destinados para o pagamento de férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias 
aos trabalhadores serão efetuados pela COBRA TECNOLOGIA S.A à PROPONENTE 
somente na ocorrência do fato gerador. 

17.2. As provisões para o pagamento dos encargos trabalhistas de que trata o item 17.1 
serão destacadas do valor mensal a ser pago à PROPONENTE. Ou seja, os encargos 
trabalhistas, embora componham o valor mensal contratado, deverão ser faturados 
pela PROPONENTE e pagos pela COBRA TECNOLOGIA S.A somente na ocorrência 
do fato gerador. 

17.3. Tais provisões deverão ficar retidas em conta bancária específica de titularidade da 
COBRA TECNOLOGIA S.A. O saldo da conta será remunerado pelo índice de 
correção da poupança pro rata die ou outro de maior rentabilidade. 

17.4. A PROPONENTE poderá solicitar à COBRA TECNOLOGIA S.A a liberação dos 
valores para o pagamento das indenizações trabalhistas aos empregados, 
decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato. 

17.5. Para a liberação dos recursos, a PROPONENTE deverá apresentar à COBRA 
TECNOLOGIA S.A os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações 
trabalhistas, seus respectivos prazos de vencimento e o comprovante das 
transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 

17.6. Após a comprovação da transferência bancária e conferência dos cálculos, a COBRA 
TECNOLOGIA realizará a liberação do montante devido, no prazo de até 10 dias a 
partir da apresentação dos documentos comprobatórios. 

17.7. O saldo remanescente do provisionamento será liberado à PROPONENTE, no 
momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria 
correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos 
os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados. 

17.8. Os valores liberados para pagamento aos trabalhadores serão sempre proporcionais 
ao período da prestação dos serviços à COBRA TECNOLOGIA S.A. 

17.9. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 
FGTS ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 

17.10. A COBRA TECNOLOGIA S.A, fundamentada no inciso IV, do art. 19-A, da Instrução 
Normativa SLTI/MP no 02/2008, poderá efetivar o desconto na fatura e o pagamento 
direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos empregados vinculados ao 
contrato, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da 
PROPONENTE, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

17.11. Os valores provisionados para atendimento ao item 17.1 serão discriminados 
conforme tabela abaixo: 
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RESERVA MENSAL PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 
 
 

ITEM 
13o (décimo terceiro) salário 
Férias e 1/3 Constitucional 

Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio 
trabalhado 

Incidência de Submódulo 4.1 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13o (décimo terceiro) 
salário  

 
 
18. RELAÇÃO DE ANEXOS 

ANEXO  1 - Especificação da Prestação de Serviço 

ANEXO 2 - Locais da Prestação dos Serviços, Horários e Quantitativo Estimado de 
Postos de Serviço 

ANEXO 3 - Termo de Sigilo e Confidencialidade 

ANEXO 4 - Declaração de Capacitação para Prestação de Serviços 

ANEXO 5 - Planilha de Custos e Formação de Preços do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MPOG. 

ANEXO 6 - Termo de Homologação e Aceite dos Serviços Contratados 

ANEXO 7 - Termo de Responsabilidade 

ANEXO 8 - Modelo de Crachá 
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ANEXO 1 - ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

1. OBJETO 

1.1. Prestação de serviços continuados de apoio à atividade de mapeamento de 
processos, levantamento de requisitos, análise e design de sistemas, implementação 
de soluções, testes unitário, de integração e de sistemas e implantação de aplicativos, 
com alocação de postos de serviço, a ser realizada nas instalações da COBRA 
TECNOLOGIA S.A. ou em localidades por ela definidas. 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO  

2.1. A manutenção de sistemas de informação abrange tarefas de: 
2.1.1. engenharia de software, com utilização de recursos de gerenciamento de 

banco de dados, ferramenta de gerenciamento eletrônico de imagens de 
documentos e outras ferramentas do ambiente operacional do COBRA 
TECNOLOGIA S.A; 

2.1.2. levantamento de dados, de acordo com padrões de serviços da COBRA 
TECNOLOGIA S.A., elaboração de formulários, análise e diagnóstico de 
rotinas de trabalho, redesenho de processos, com ou sem a utilização de 
ferramentas de workflow; 

2.1.3. análise, projeto, desenvolvimento, documentação, implantação, manutenção e 
adequação de sistemas de informação; 

2.1.4. diagnóstico, análise e melhoria de performance de software e segurança de 
dados; 

2.1.5. análise, apoio e suporte em novas tecnologias, tais como datawarehouse, 
data mining (particularmente apoiados em conhecimentos estatísticos) 
workflow, gerenciamento eletrônico de documentos, gerenciamento de 
imagens de documentos e tecnologias WEB (Internet, Intranet e Extranet) e 
outros que se fizerem necessárias. 

2.2. A COBRA TECNOLOGIA S.A encaminhará a demanda de serviço técnico para a 
PROPONENTE mediante instrumento formal, denominado Ordem de Serviço. 

2.3. As Ordens de Serviços serão encaminhadas ao Líder Técnico que fará a distribuição 
dos serviços aos demais funcionários da PROPONENTE. A qualificação e 
responsabilidades do Líder Técnico está definido no item 9.8.   

2.4. Para o controle efetivo da quantidade de empregados da PROPONENTE, alocados 
na prestação dos serviços, a PROPONENTE obriga-se a fornecer, mensalmente ou 
em menor período, a critério da COBRA TECNOLOGIA S.A, planilha atualizada dos 
funcionários. 
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3. INFRAESTRUTURA  

3.1. Os serviços serão executados prioritariamente nas instalações físicas da COBRA 
TECNOLOGIA S.A. Excepcionalmente poderão ser indicados outras localidades 
dentro do Distrito Federal.  

3.2. Nos serviços executados nas dependências da COBRA TECNOLOGIA S.A, essa 
disponibilizará, sem ônus, ambiente com adequada infraestrutura de mobiliário e de 
recursos necessários à prestação de serviço contratado, compreendendo 
computadores, software básico e de apoio, bem como as conexões física e lógica. 

3.3. A PROPONENTE não poderá, sem aviso prévio e expresso consentimento da 
COBRA TECNOLOGIA S.A, instalar nas áreas operacionais qualquer máquina, 
mobiliário, equipamento ou aparelho 

3.4. A PROPONENTE deverá utilizar ferramentas e versões que sejam compatíveis com 
as utilizadas pelas COBRA TECNOLOGIA S.A no seu ambiente de desenvolvimento.  

4. MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI  

4.1. O Modelo de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação (TI) é representado, 
em seu nível mais alto, pelo fluxo genérico do trâmite da Ordem de Serviço definido 
na figura seguinte: 
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4.2. Os artefatos produzidos na execução dos serviços devem estar aderentes aos 
padrões de qualidade estabelecidos pela COBRA TECNOLOGIA S.A.  

4.3. Os produtos gerados pelo serviço deverão atender a critérios de qualidade, 
necessários para sua validação e aceitação, os quais estão definidos nesta 
Especificação Técnica item 07 (sete) e complementados por outros critérios, no que 
couber, na Ordem de Serviço.  

4.4. A PROPONENTE, portanto, deverá capacitar seus funcionários em face das 
alterações dos processos de trabalho, às suas próprias expensas, sem qualquer ônus 
para a COBRA TECNOLOGIA S.A. 

5. ORDEM DE SERVIÇO (OS)  

5.1. A Ordem de Serviço é o instrumento formal pelo qual a COBRA TECNOLOGIA S.A 
encaminha a demanda de serviço técnico à PROPONENTE. 

5.2. A Ordem de Serviço conterá, dentre outros itens, o cronograma, o escopo e os prazos 
relativos aos serviços demandados.  

5.3. O conteúdo da Ordem de Serviço poderá, a critério da COBRA TECNOLOGIA S.A., 
ser mudado para atender as necessidades do serviço.  

5.4. O trâmite da Ordem de Serviço se dará, preferencialmente, através de ferramenta de 
controles internos da COBRA TECNOLOGIA S.A. No caso de impossibilidade de uso 
desta ferramenta, a critério da COBRA TECNOLOGIA S.A poderão ser adotadas 
outras formas de tramitação da Ordem de Serviço, tais como caixa corporativa de e-
mail, web service ou outros protocolos de comunicação. Independente da forma de 
tramitação da Ordem de Serviço, a PROPONENTE deverá, sempre que solicitada, 
fornecer informações atualizadas a respeito da situação de cada Ordem de Serviço.  

6. CONDIÇÕES DE VALIDAÇÃO 

6.1. O Recebimento – por parte da COBRA TECNOLOGIA S.A – do produto entregue pela 
PROPONENTE, corresponde ao Recebimento Provisório do serviço solicitado.  

6.2. A validação da entrega representa o Recebimento Definitivo, e somente a partir daí os 
serviços irão compor os indicadores do ANS, conforme estabelecido no item 7 – 
Acordo de Nível de Serviço (ANS). 

6.3. Para a verificação da qualidade dos serviços e respectiva validação da entrega, a 
COBRA TECNOLOGIA S.A terá até 5 (cinco) dias úteis do prazo estabelecido para 
execução dos serviços, conforme acordado entre as partes quando da solicitação da 
OS.  

6.4. A recusa de serviços, por parte da COBRA TECNOLOGIA S.A, deverá ser justificada 
formalmente.  



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 28-2017-05-08: Prestação de 
serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento 
de requisitos, análise e design de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de 
integração e de sistemas e implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço. 
www.licitacoes-e.com.br 
                     
 

 
 

58

7. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)  

7.1. Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da PROPONENTE serão 
estabelecidos e utilizados Acordos de Níveis de Serviços (ANS) entre as partes, 
baseando-se em indicadores e metas definidos para o processo. 

7.2. As análises dos resultados destas avaliações pelos ANS poderão resultar em 
penalidades caso a PROPONENTE não cumpra com os seus compromissos de 
qualidade e pontualidade na entrega das demandas, além das cláusulas contratuais. 

7.3. O ANS deve ser considerado e entendido pela PROPONENTE como um 
compromisso de qualidade que estará assumindo junto à COBRA TECNOLOGIA S.A. 

7.4. Os Níveis de Serviços serão fundamentados em dois itens  
7.4.1. Postos de Serviços Disponibilizados 

7.4.1.1. É a capacidade do fornecedor de disponibilizar a quantidade de postos 
de serviço solicitadas pela COBRA TECNOLOGIA S.A., dentro do limite 
estabelecido por este instrumento.  

7.4.1.2. Métrica: Percentual de Postos de Serviços Disponibilizados, onde  
    PSD = Qtd. de Postos de Serviços Disponibilizados no Mês x 100 

           Qtd. de Postos de Serviços Solicitados no Mês  
7.4.2. Ordens de Serviço Aceitas 

7.4.2.1. Estabelece um índice para validação das Ordens de Serviço. 
7.4.2.2. Métrica: Percentual de Ordens de Serviço Aceitas, onde    

  OSA = Qtd. de Ordens de Serviço Aceitas No Mês x 100 
                        Qtd. de Ordens de Serviço no Mês 

Níveis de Serviços Propostos 

7.5. Os indicativos exigidos pelo ANS estão na tabela abaixo: 

Acordo de Nível de Serviço – ANS 
Tabela de Níveis de Serviços 

Índice  
Apuração 

Nível de 
Serviço 

PSD = Percentual de Postos de Serviços Disponibilizados Mensal 60% 
OSA = Ordens de Serviço Aceitas Mensal 95% 

Processo de Aferição 

7.6. A apuração do ANS deverá constar do Relatório de Acompanhamento Mensal onde 
será possível verificar a efetividade do atendimento e permitir a depuração do 
processo. 

7.7. Condições de Apuração 
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7.7.1. No caso de não atendimento dos indicadores do ANS, a PROPONENTE 
estará sujeita ao desconto progressivo, limitado a 20% (vinte por cento) do 
valor mensal dos serviços contratados.  

7.8. Pesos e Réguas de avaliação do ANS: 
7.8.1. Postos de Serviços Disponibilizados – PSD 
Régua 1 

% Postos de Serviços Disponibilizados 

>= 60% 5,0 

>= 50% e < 60% 4,0 

>= 40% e < 50% 3,0 

>= 30% e < 40% 2,0 

< 30% 1,0 

7.8.2. Ordens de Serviço Aceitas – OSA 
Régua 2 

% Ordens de Serviço Aceitas 

>= 95% 5,0 

>=80% e <95% 4,0 

>=60% e <80% 3,0 

>=40% e <60% 2,0 

< 40% 1,0 

7.9. Fórmula de Cálculo do Indicador Médio do ANS (IM_ANS) 
IM_ANS= (PSD x 40%) + (OSA x 60%) 

7.10. Percentuais de desconto por atendimento do ANS 
7.10.1. Após apuração do IM_ANS, o percentual de desconto nos valores a serem 

pagos à PROPONENTE será determinado conforme as faixas abaixo: 
 

FAIXA VALOR  IM_ANS DESCONTO 
5 4,50 a 5 0% 

4 4 a 4,49 5% 

3 3 a 3,99 10% 

2 2 a 2,99 15% 

1 0 a 1,99 20% 
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7.11. O descumprimento do ANS poderá ser considerado como inexecução parcial do 
contrato, sujeitando a PROPONENTE às sanções previstas: 
7.11.1. A PROPONENTE estará sujeita à aplicação da sanção de advertência na 

primeira ocorrência de não cumprimento do ANS.  
7.11.2. O não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço (ANS), caracterizado por 

apuração do Indicador Médio do ANS (IM_ANS) inferior a 3 (três) durante 3 
(três) apurações consecutivas caracterizará inexecução do contrato, sujeita as 
sanções contratuais.   

7.11.3. Havendo apuração de IM_ANS inferior a 3 (três) durante 3 (três) apurações 
consecutivas, poderá ser aplicada multa no valor de 10% (dez por cento) 
sobre o valor dos serviços que impactaram negativamente. 

8. FATURAMENTO 

8.1. O valor a ser faturado mensalmente no contrato será proporcional à efetiva prestação 
dos serviços pela PROPONENTE, obtido pelo seguinte cálculo: 

FATURAMENTO = VNM x ∑ HORAS TRABALHADAS NO MÊS x (1 – DESC) 
          110 x HUM                                                       100 

Onde: 
VNM = Valor Nominal mensal do pacote de serviços (110 postos de serviço/mês), em 
R$;  
HUM = Quantidade de horas úteis no mês de referência; 
DESC = Desconto decorrente do cálculo do ANS, conforme item 7.10.1. 

9. DESCRIÇÃO DE PERFIL E ATIVIDADE OU PAPEIS E RESPONSABILIDADES  

9.1. A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada por meio da apresentação de 
seus currículos, no ato da assinatura do contrato e quando solicitada pela COBRA 
TECNOLOGIA S.A. 

9.2. Os profissionais deverão possuir conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas a 
cada cargo e para as atividades desempenhadas.  

9.3. A PROPONENTE deverá aplicar metodologia de seleção capaz de averiguar a 
adequação do perfil profissional dos candidatos de modo a atender os pré-requisitos 
para cada cargo. 

9.4. A exclusivo critério da PROPONENTE, poderão ser aceitos profissionais que não 
possuam formação exigida para o perfil, mas que, comprovadamente, possuam larga 
experiência nas especialidades demandadas. 

9.5. A PROPONENTE se compromete a dispor de profissionais com o perfil exigido pela 
COBRA TECNOLOGIA S.A. 
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PERFIL GERAL 

9.6. Pré-requisitos Gerais: 
a) ser capaz de comunicar-se e expressar-se corretamente em linguagem falada e 

escrita; 
b) ter capacidade de contornar adversidades; 
c) apresentar raciocínio lógico, capacidade de interpretação e de argumentação; 
d) ser proativo, ter discrição e postura ética; 
e) ter formação de nível superior na área de informática, ou formação de nível 

superior com curso de extensão na área de informática com, no mínimo, 03 (três) 
anos de experiência; 

f) ter domínio de metodologia estruturada de desenvolvimento de sistemas; 
g) ter experiência em levantamento e análise de dados. 

 
PERFIS ESPECÍFICOS 

9.7. Analista de Sistemas 
9.7.1.  Os postos de serviços deverão ser preenchidos por analistas de sistemas com 

os seguintes perfis: desenvolvedores de alta plataforma (60%), desenvolvedores 
de baixa plataforma (25%), analistas de requisitos (8%) e analistas de testes 
(7%). Esses percentuais representam apenas uma previsão, podendo variar 
conforme a necessidade da COBRA TECNOLOGIA S.A.  

9.7.2. Analista em Alta Plataforma (Mainframe): 
9.7.2.1. Atribuições: 

a) analisar, desenvolver e realizar manutenção de aplicações On-
line e Batch; 

b) preencher artefatos de desenvolvimento;  
c) elaborar documentação dos sistemas; 
d) acompanhar a resolução de erros;  
e) produzir manuais de operação;  
f) realizar reuniões técnicas; 
g) aplicar padrões de análise e programação definidos pelo 

cliente;  
h) estimar tamanho e esforço de desenvolvimento ou manutenção 

de software; 
i) codificar e testar programas de computador, estabelecendo os 

processos operacionais necessários para o tratamento dos 
dados, baseando-se nas definições fornecidas na fase de 
análise de sistemas e valendo-se de métodos e técnicas 
adequadas aos equipamentos e aplicações a que se destinam; 

j) modificar programas, alterando o processamento, a codificação 
e demais elementos, visando corrigir falhas e/ou atender 
alterações de sistemas e novas funcionalidades;  
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k) promover testes unitários e de integração em condições 
operacionais simuladas, visando verificar se o programa 
executa corretamente dentro do especificado e com 
desempenho adequado;  

l) efetuar testes de desempenho;  
m) otimizar consultas de banco de dados;  
n) criar, acompanhar e monitorar aplicações On-line e Batch. 

 
 

9.7.2.2. Conhecimentos Específicos: 
a) conhecimento avançado de lógica de programação estruturada: 

raciocínio lógico, interpretação de algoritmos, análise de 
variáveis, análise de fluxogramas, tipos de dados (numérico, 
alfanuméricos, lógico, etc), manipulação de matrizes e tabelas, 
interpretação de expressões numéricas e lógicas; 

b) conhecimento avançado da linguagem de programação IBM 
Enterprise Cobol: estrutura da linguagem (área de numeração, 
área de indicação, uso de Copy Books), estrutura de um 
programa Cobol (divisões e seções), tipos e declaração de 
variáveis, definição e utilização de matrizes e vetores 
bidimensionais/tridimensionais e dinâmicos, operadores e 
expressões aritméticas e condicionais, operadores relacionais, 
instruções: aritméticas, de dados, terminadoras, de Input-
Output, de desvio, de repetição e condicionais, manipulação e 
pesquisa em tabelas, definição e utilização de sub-rotinas 
internas, utilização de comandos Cobol para manipulação de 
arquivos sequenciais e/ou VSAM, utilização de comandos 
Cobol para manipulação de bancos de dados; 

c) conhecimento intermediário de IBM Cobol para IBM CICS: 
estrutura dos programas, instruções básicas, variáveis de 
sistema, tratamento de erro; 

d) conhecimento intermediário de IBM Cobol SQL para IBM DB/2: 
manipulação de cursores, utilização de funções e operadores, 
utilização de cláusulas SQL, tratamento de erros SQL; 

e) conhecimento intermediário da linguagem JCL (Job Control 
Language) e procedure: interpretação de trechos de código, 
cartões JOB e PROC: parâmetros, definição e utilização de 
simbólicos, cartão EXEC: parâmetros, cartão DD: parâmetros, 
cartões especiais e definição e utilização de arquivos 
sequenciais, cartões especiais IF, ELSE e ENDIF; 

f) conhecimento intermediário em modelagem de dados: 
normalização de banco de dados, projeto de banco de dados, 
modelo conceitual entidade-relacionamento (ER), índices e 
chaves primárias. 
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9.7.3. Analista em Baixa Plataforma: 
9.7.3.1. Atribuições: 

a) desenvolver atividades de análise e diagnóstico das 
necessidades dos usuários;  

b) elaborar projetos de sistemas informatizados conforme 
metodologia de desenvolvimento de sistemas aplicada na 
empresa;  

c) levantar e especificar diagramas de casos de uso, utilizando 
artefatos definidos na metodologia;  

d) construir protótipos de telas;  
e) elaborar, implementar e testar os códigos de programas, de 

acordo com o plano de teste dos sistemas; 
f)  produzir documentação necessária para os usuários dos 

sistemas;  
g) analisar e implementar novas ferramentas de desenvolvimento;  
h) realizar alterações, manutenções e adequações necessárias ao 

bom funcionamento dos sistemas; 
i) acompanhar e avaliar o desempenho dos sistemas 

implantados, identificando e providenciando as medidas 
corretivas necessárias;  

j) administrar os componentes reusáveis e repositórios;  
k) certificar e inspecionar os modelos e códigos de sistemas;  
l) aplicar padrões de análise e programação definidos pela 

empresa;  
m) estimar tamanho e esforço de desenvolvimento ou manutenção 

de software; 
n) modificar programas, alterando o processamento, a codificação 

e demais elementos, visando corrigir falhas e/ou atender 
alterações de sistemas e novas funcionalidades;  

o) promover testes unitários e de integração em condições 
operacionais simuladas, visando verificar se o programa 
executa corretamente dentro do especificado e com 
desempenho adequado;  

p) efetuar testes de desempenho;  
q) otimizar consultas de banco de dados; 

  
9.7.3.2. Conhecimentos Específicos: 

a) organização e arquitetura de computadores; 
b) conceitos de banco de dados; 
c) modelo relacional; 
d) diagrama de entidade e relacionamento; 
e) linguagem de consulta (SQL); 
f) lógica de programação; 
g) estruturas de dados; 
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h) UML; 
i) orientação a objetos; 
j) desenvolvimento com a tecnologia Java: J2EE: persistência de 

dados com JDBC, Hibernate e JPA;  
k) J2EE: Java Servlets e JSP, Spring;  
l) padrões de Projetos J2EE; 
m) CMMI; 
n) web service; 
o) segurança da Informação;   
p) lógica de programação; 
q) sistemas de gerenciamento de conteúdo, aplicativos e 

ferramentas; 
r) software livre; 
s) usabilidade e acessibilidade na web; 
t) projeto de sistemas de informação; 
u) introdução aos sistemas de informação; 
v) linguagem de programação: PHP, JAVA SCRIPT. 
w) sistema operacional: Windows e Linux; 
x) aplicativos: Eclipse, JBoss, SQL developer; 
y) padrões web: HTML, XML e CSS; 
z) banco de dados: Oracle. 

9.7.4. Analista de Requisitos 
9.7.4.1. Atribuições: 

a) elicitação e especificação de requisitos de negócio; 
b) criar de diagramas UML; 
c) prototipar telas; 
d) modelar de processos de negócio. 

 
9.7.4.2. Conhecimentos Específicos: 

a) ferramenta RRC - Rational Requirements Composer; 
b) ferramenta PD - IBM Process Designer; 
c) notação UML; 
d) ferramentas Aris Business Designer e/ou Bizagi; 
e) ferramenta Marvel (Protótipo navegável); 
f) ferramenta Axure; 
g) notação BPMN 2.0; 
h) metodologia ágil (Scrum). 

 
9.7.5. Analista de Testes 

9.7.5.1. Atribuições: 
a) elaborar e estimar plano de testes;  
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b) elaborar plano de testes abordando estimativas, tipos e 
estratégias de testes; 

c) planejar construção do ambiente de testes e tipos de testes 
adotados; 

d) analisar e revisar requisitos com a ótica de testabilidade; 
e) elaborar cenários, casos e scripts de testes (manuais e 

automatizados) 
f) preparar massa de dados para testes (manipulação de dados e 

construção de script, job e SQL)  
g) executar testes manuais e automatizados, sendo online e 

batch, nos níveis unitário/integração/sistema/aceitação 
considerando os tipos funcional/não funcional/estrutural/ 
confirmação /regressão. 

h) elaborar relatórios de especificações, execuções e incidentes 
de testes. 

i) realizar a gestão de incidentes; 
j) identificar e acompanhar melhorias nos sistemas; 
k) definir e gerir as métricas de testes; 
l) disponibilizar informações de apoio a decisões estratégicas; 
m) participar de atividades de consultoria, suporte técnico e 

capacitação de usuários, gestores e desenvolvedores; 
n) disseminar conhecimento entre a equipe. 

 
9.7.5.2. Conhecimentos Específicos 

a) fundamentos do processo de teste, planejamento e controle do 
teste, análise e modelagem do teste, implementação e 
execução de teste, avaliação do critério de saída e relatório, 
atividades de encerramento de teste; 

b) teste de componente, teste de integração, teste de sistema, 
teste de aceitação;  

c) teste funcional, teste não funcional, teste estrutural, teste de 
confirmação e regressão, teste de manutenção;  

d) categorias das técnicas de modelagem de teste, técnicas 
baseadas em especificação ou caixa-preta, técnicas baseadas 
em estrutura ou caixa-branca, técnicas baseadas na 
experiência; 

e) organização do teste, planejamento de teste, atividades no 
planejamento de testes, critério de saída, estratégia do teste 
(abordagem de teste), monitoração e controle do progresso do 
teste, gerenciamento de configuração; riscos e teste; 
gerenciamento de incidente. 
 

9.8. Líder Técnico 
9.8.1. Atribuições: 
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a) gerenciar e acompanhar todas as Ordens de Serviço; 
b) realizar o recebimento e a entrega das Ordens de Serviço; 
c) assegurar a qualidade na execução das Ordens de Serviço, de acordo 

com os requisitos e os padrões definidos e utilizados pela COBRA 
TECNOLOGIA S.A; 

d) assegurar a entrega da Ordem de Serviço dentro do prazo e com a 
qualidade requerida; 

e) informar à COBRA TECNOLOGIA S.A sobre problemas de qualquer 
natureza que possam impedir o adequado atendimento das Ordens de 
Serviço; 

f) atuar, como representante da PROPONENTE, para solução de qualquer 
dúvida, conflito ou desvio, em relação a questões técnicas envolvendo a 
prestação de serviço; 

g) assegurar que as determinações da COBRA TECNOLOGIA S.A sejam 
disseminadas junto aos profissionais alocados na execução dos 
serviços; 

h) prestar todas as informações à COBRA TECNOLOGIA S.A sobre as 
Ordens de Serviço em andamento ou concluídas; 

i) participar periodicamente, a critério da COBRA TECNOLOGIA S.A, de 
reuniões de acompanhamento das atividades referentes às Ordens de 
Serviço em execução, em ambiente de interesse da COBRA 
TECNOLOGIA S.A, com seus representantes ou outras pessoas 
indicadas por ele. 
 

NÍVEIS DE SENIORIDADE 

9.9. Os níveis de senioridades dos analistas que serão alocados na prestação de serviços 
deste contrato são: 
9.9.1. Analista Pleno 

9.9.1.1. Possuir, no mínimo, 2 anos de experiência comprovada nos perfis 
declarados no item 9.7; 

9.9.1.2. Deter bom conhecimento teórico e ser capaz de realizar as 
atividades relacionadas ao seu perfil com autonomia; 

9.9.2. Analista Sênior 
9.9.2.1. Possuir, no mínimo, 5 anos de experiência comprovada nos perfis 

declarados no item 9.7; 
9.9.2.2. Deter alto nível de conhecimento teórico e ser capaz de realizar as 

atividades relacionadas ao seu perfil com autonomia. Também deve 
ser capaz de aperfeiçoar metodologias de trabalho, diagnosticar e 
formular soluções acerca de um assunto, destacando-se como perito 
ou especialista, e tendo condições de repassar conhecimento. 
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10. SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
10.1. A COBRA TECNOLOGIA S.A poderá solicitar a substituição de qualquer posto de 

serviço alocado pela PROPONENTE, nas seguintes situações: 
10.1.1. Por comportamento inadequado, descumprimento do código de ética ou por 

comprometer a imagem da COBRA TECNOLOGIA S.A e de seus clientes; 
10.1.2. Por descumprimento das normas e procedimentos da COBRA TECNOLOGIA 

S.A; 
10.2. A PROPONENTE se obriga a substituir, mediante solicitação formal e a critério da 

COBRA TECNOLOGIA S.A, qualquer de seus empregados designados para executar 
as tarefas pertinentes a este contrato, que não esteja correspondendo aos padrões 
estabelecidos pela COBRA TECNOLOGIA S.A.  

10.3. O desligamento de prestador de serviço alocado pela PROPONENTE deverá ser 
comunicado formalmente à COBRA TECNOLOGIA S.A no prazo de 15 dias. 

11. SEGURANÇA 
11.1. A PROPONENTE deverá seguir todas as normas de segurança definidas pela 

COBRA TECNOLOGIA S.A e previstas no contrato, relativas ao acesso ao ambiente 
de desenvolvimento e acesso aos ambientes físicos da COBRA TECNOLOGIA S.A. 

11.2. Caso ocorram falhas nos serviços, geradas pela PROPONENTE, que causem 
prejuízos à COBRA TECNOLOGIA S.A ou a terceiros, inclusive as motivadas por 
greve ou atos dolosos dos funcionários contratados, bem como aquelas decorrentes 
do acesso às informações sigilosas, implicará responsabilidade pecuniária à 
PROPONENTE. 

11.3. Caberá à PROPONENTE arcar com eventuais prejuízos provocados por ineficiência, 
negligência, erros ou irregularidades cometidas na execução dos serviços 
contratados, apurados em processo administrativo, autorizando a COBRA 
TECNOLOGIA S.A a descontar o valor correspondente aos referidos danos 
diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos, 
da garantia contratual, nesta ordem, independentemente de qualquer procedimento 
judicial, garantida a prévia defesa. 

11.4. Os documentos encaminhados pela COBRA TECNOLOGIA S.A para a especificação 
dos serviços, bem como demais documentações pertinentes, deverão ser devolvidos 
e eliminados de suas bases de informações, quando não forem mais necessários à 
prestação do serviço ou determinado pela COBRA TECNOLOGIA S.A. 

11.5. Caso sejam construídos scripts ou qualquer insumo adicional necessário para 
automatização da documentação e da execução do teste, desde que homologados 
pela COBRA TECNOLOGIA S.A, esses deverão ser fornecidos pela PROPONENTE e 
instalados nos ambientes de teste/homologação da COBRA TECNOLOGIA S.A. 
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. A PROPONENTE responderá pecuniariamente por danos e/ou prejuízos que forem 

causados à COBRA TECNOLOGIA S.A, ao Tomador Final dos Serviços ou a 
terceiros, decorrentes de falha dos serviços ora contratados, inclusive os motivados 
por greves ou atos dolosos de seus empregados. Assume a PROPONENTE, nesse 
caso, a obrigação de efetuar a respectiva indenização até o 5º (quinto) dia útil após a 
comunicação, que lhe deverá ser feita por escrito. 
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ANEXO 2 – LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, HORÁRIOS E QUANTITATIVO 
ESTIMADO DE POSTOS DE SERVIÇOS 

1. LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

1.1. Os serviços técnicos especializados prestados pela PROPONENTE deverão ser 
executados prioritariamente na Sede da COBRA TECNOLOGIA S.A em Brasília- DF 
ou eventualmente em outras localidades que se fizerem necessárias, dentro do 
Distrito Federal. 

1.2. A COBRA TECNOLOGIA S.A disponibilizará espaço físico e infraestrutura tecnológica 
para a plena execução das atividades pela PROPONENTE, que se obriga a zelar pela 
integridade das áreas, mobiliário, equipamentos e dados entregues para cumprimento 
de suas obrigações, ficando desde já estipulada a obrigatoriedade e concordância no 
ressarcimento de quaisquer danos que ocorram e que venham acarretar prejuízos 
para a COBRA TECNOLOGIA S.A e/ou seus clientes, inclusive de imagem, 
vazamento de informações e erros nos procedimentos operacionais. 

1.3. A PROPONENTE não poderá, sem aviso prévio e expresso consentimento da 
COBRA TECNOLOGIA S.A, instalar nas áreas operacionais qualquer máquina, 
mobiliário, equipamento ou aparelho. 

2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

2.1. Os serviços serão prestados diariamente em horário comercial, compreendido entre 
às 8h e às 18h. Em comum acordo entre as partes, as atividades poderão ser 
realizadas também em horários alternativos, dependendo da necessidade do serviço. 

3. JORNADA DE TRABALHO  

3.1. Os funcionários da PROPONENTE, alocados nesse contrato, deverão cumprir 
jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

3.2. A prestação de serviço em horas extras, regime de plantão ou disponibilidade técnica 
somente poderá ser efetivada mediante autorização prévia, ateste e aprovação de 
detentor de alçada na COBRA TECNOLOGIA S.A. 

4. QUANTITATIVO ESTIMADO DE POSTOS DE SERVIÇOS 

4.1. As atividades descritas no ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
serão desempenhadas com a seguinte quantidade estimada de postos de serviços: 
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Quantidade estimada por Posto de Serviço 

Descrição Quantidade 
Analista de Sistemas - Pleno 43 
Analista de Sistemas - Sênior 66 
Líder Técnico 1 

Total 110 

4.2. A quantidade de postos de serviços efetivamente disponibilizada pode variar em 
função das necessidades da COBRA TECNOLOGIA S.A. Entretanto, sempre deverá 
ser disponibilizado pelo menos 1 Líder Técnico e a quantidade de analistas sênior em 
número proporcional à definida na tabela acima (pelo menos 60%). 

4.3. O contrato poderá sofrer acréscimos ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), 
tomando por base o valor atualizado correspondente à quantidade estimada de 
postos indicados no item 4.1, a critério do COBRA TECNOLOGIA S.A e mediante 
aditivo contratual. Desde que acordado entre as partes, as supressões poderão 
exceder o percentual estabelecido neste item.  

4.4. No caso de greve nos meios de transporte, para a continuidade das atividades, em 
todos os dias que perdurar a referida greve, a PROPONENTE deverá disponibilizar 
percentual mínimo de 30% dos recursos alocados na operação.  
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ANEXO 3 – TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIADE 

 
Denominação: (COBRA TECNOLOGIA S.A) 
Endereço: xxxxx  
Cidade: xxxxx Estado: xxxxx 
CNPJ: xxxxx         Insc.Est.: xxxxx 
Neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) representante(s) legal(ais) ao final 
qualificado(s) e assinado(s). 
 
Denominação: (PROPONENTE) 
Endereço: xxxxx 
Cidade:  xxxx  Estado: xxxxx 
CNPJ: xxxx  Insc.Est.:  xxxx 
Neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) representante(s) legal(ais) ao final 
qualificado(s) e assinado(s). 

1. Ficam conveniadas as seguintes definições: 
a) DIVULGADORA: parte que divulgar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS; 
b) RECEPTORA: parte que receber essas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS; 
c) INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: significam todas e quaisquer informações 

fornecidas, comunicadas ou reveladas de uma parte à outra, seja verbalmente ou por 
escrito, em forma eletrônica, através de fax, desenhos, gráficos ou qualquer outra 
forma de transmissão utilizada para divulgação da DIVULGADORA à RECEPTORA; 

d) FINALIDADE: xxxxxx. 
2. A RECEPTORA, durante o prazo de vigência deste Termo, e a contar da data efetiva do 

recebimento e ou conhecimento da informação confidencial, se compromete e se obriga 
a: 
a) utilizar as informações confidenciais exclusivamente com a finalidade para a qual as 

mesmas foram divulgadas. 
b) manter as informações confidenciais em absoluto sigilo e segredo, bem como a não 

usar nem explorar as referidas informações em benefício próprio ou de terceiro, para 
qualquer finalidade; 

c) proteger as informações confidenciais contra divulgação a terceiros, da mesma forma 
e com o mesmo grau de cautela com que protege suas informações confidenciais de 
importância similar; 

d) limitar a divulgação das informações confidenciais recebidas nos termos deste 
instrumento a pessoas dentro de sua organização que no desenvolvimento de suas 
funções tenham necessidade de conhecer as informações confidenciais, ficando 
desde já acordado que tais pessoas serão devidamente instruídas a proteger e 
manter a confidencialidade das informações recebidas. 

3. As obrigações da RECEPTORA especificadas no item 2, não se aplicarão relativamente 
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a qualquer das informações confidenciais que: 
a) ao tempo de sua transmissão à RECEPTORA, ou posteriormente, sejam ou venham a 

ser de domínio público, conforme evidenciado por publicações idôneas, desde que 
sua divulgação não tenha sido causada pela própria RECEPTORA; 

b) estiverem na posse legal da RECEPTORA por ocasião da divulgação, desde que 
tenham sido recebidas legitimamente de terceiro (que não seja a parte 
DIVULGADORA), sem violação de obrigação legal e ou obrigação de sigilo assumida 
com a parte reveladora; 

c) forem independentemente desenvolvidas pela RECEPTORA, sem utilização direta ou 
indireta de informações confidenciais; 

d) forem necessariamente divulgadas pela RECEPTORA no cumprimento de ordem 
judicial, ficando ressalvado que a RECEPTORA deverá, nesse caso, avisar a 
DIVULGADORA, imediatamente, por escrito, para que a esta seja dada a 
oportunidade de se opor à revelação e ou tomar medidas legítimas e razoáveis para 
evitar ou minimizar o alcance dessa divulgação; 

e) ao tempo de sua transmissão para a RECEPTORA, forem invadidas e conhecidas por 
terceiros, diversos das partes deste instrumento, sem que haja culpa da RECPTORA. 

4. A RECEPTORA concorda que a parte DIVULGADORA é e continuará sendo a exclusiva 
proprietária de suas informações confidenciais e de todas as patentes, direitos autorais, 
segredos comerciais, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual. 
Nenhuma licença ou transferência de qualquer desses direitos à RECEPTORA é 
concedida ou fica implícita nos termos deste instrumento. 

5. Nada do contido neste instrumento será interpretado, implicitamente, por presunção, 
analogia ou de outra forma, como concessão de licença por uma das partes à outra para 
fazer, mandar fazer, usar ou vender qualquer produto e/ou serviço utilizando as 
informações confidenciais, ou como licença nos termos de qualquer patente, pedido de 
registro de patente, modelo de utilidade, direito autoral ou qualquer outro direito de 
propriedade industrial ou intelectual cobrindo o mesmo. 

6. A RECEPTORA assumirá inteira responsabilidade por qualquer forma de divulgação não 
autorizada pela DIVULGADORA das informações confidenciais, ainda que feita por seus 
acionistas, diretores, empregados, prestadores de serviços ou fornecedores a ela 
vinculados. 

7. A pedido da parte DIVULGADORA, a RECEPTORA devolverá à mesma, imediatamente, 
todos os documentos e outras manifestações corpóreas das INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS recebidas pela RECEPTORA nos termos deste instrumento, bem como 
todas as cópias e reproduções dos mesmos. 

8. O prazo de vigência do presente Termo finda com o término da prestação dos serviços e 
mesmo assim, não eximirá a RECEPTORA das obrigações por ela assumidas quanto ao 
sigilo e confidencialidade em relação às INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS que lhe 
foram transmitidas pela DIVULGADORA. 
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9. Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro - RJ para dirimir quaisquer questões que 
porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e PROPONENTES, as partes firmam o presente contrato em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma para um só efeito, com as 02 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas. 

 

 

Local e data 
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ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

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 licitante) 
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 __/__/__: 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS :................................ 
 
QUANTIDADE DE POSIÇÕES DE ATENDIMENTO: ............ 
 
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 Contrato acima referenciado, cumprindo prazos pactuados, não existindo, 
em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade 
com as obrigações assumidas pelo Contratado. 
 

Local e data 
 

CARIMBO E ASSINATURA DA DECLARANTE 
 

 
 
 
 
CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE: 
 
a) os atestados podem ser emitidos por uma mesma pessoa jurídica, desde que os serviços executados sejam 
oriundos de diferentes contratos. 
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 5 – PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MPOG  

OBS.: Os preços deverão ser apresentados em 03 (três) Planilhas distintas de Custos de 
Formação de Preços do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.. São 
elas: 
 

a. Líder Técnico; 
b. Analista Pleno; 
c. Analista Sênior. 
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Percentual Valor (R$) Percentual Valor (R$)
               -   

64,16%                -                    -   
               -                    -   
               -   

               -   
               -   1.G. Intervalo intrajornada

                 -   
0,00%                -   

(1) percentual transposto da planilha B e aplicável aos salários.
(2) percentual aplicável aos subtotais 1. 2.F. Contribuição Patronal
(3) percentual aplicável aos subtotais 1 e às despesas mensais administrativas e operacionais.
(4) tributos - percentual transposto da planilha C e aplicável ao custo total mensal (calcula-se "por fora" sobre o subtotal 3).

B - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO C - TRIBUTOS 
%

1.1. INSS 20,00% 8,33%
1.2. SESC / SESI / SEST 1,50% 2.2. Licença maternidade
1.3. SENAC / SENAI / SENAT 1,00% 11,11% 0,00%
1.4. INCRA 0,20% 4,35%
1.5. Salário Educação 2,50% 2.5. Licença paternidade 4,35% 0,00%
1.6. FGTS 8,00% 2.6. Ausências Legais
1.7. Seguro Acidente de Trabalho 2.7. Acidente de Trabalho 6,57%
1.8. SEBRAE 0,60% 0,00% 0,00% Cálculos da Multa do FGTS

Somatório do GRUPO 1 33,80% 19,44% 6,57% =(((0,4+0,1)*0,08)*J31)+(((0,4+0,1)*0,08)*J32)
=((0,08*0,5*0,9*(1+(5/56)+(5/56)+(1/3)*(5/56)))

TOTAL DOS ENCARGOS 64,16%

CONSOLIDAÇÃO DO VALOR POR POSTO

Qtde. de MAO 
por Posto

Base de 
Cálculo

Hora mês

Preço por 
MAO

-             Posto de _________
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Valor mensal da Mão de Obra
Valor mensal do Posto 1
Valor total do Posto 1

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28-2017-05-08

                                  -   

2.8. Outros (especificar)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 1

Descrição
Quant. de Horas 

por Mês

GRUPO 4

Cofins

ICMS / ISS

2.3. Férias + 1/3

Somatório do GRUPO 4

4.1. Incidência do Grupo 1 sobre o Grupo 2

GRUPO 1 GRUPO 2
2.1. 13º Salário 3.1. Aviso prévio indenizado

Somatório do GRUPO 2

2.4. Ausência por doença

FATOR K #DIV/0!

3.2. Aviso prévio trabalhado
3.3. Incidência do FGTS sobre o item 3.1

4.2. Incidência do Grupo 1 sobre o item 3.2

Somatório do GRUPO 3

I.7. Lucro mensal (3)

2.D. Auxílio creche
2.E. Seguro de vida, invalidez e funeral

2.G. Outros (especificar)

Subtotal 2                                   -   1.H. Outros (especificar)
Subtotal 3                                   -   

2.B. Auxílio alimentaçãoI.8. Tributos sobre preço hora/homem proposto (4)

CUSTO TOTAL MENSAL - MÃO DE OBRA

I.1. Salários
I.2. Encargos sociais mensais sobre salários (1)

I.3. Insumos mensais de mão de obra - benefícios

2.A. Transporte

I.4. Insumos mensais de mão de obra - uniforme, EPI e outros
Subtotal 1                                   -   

I.6. Despesas Mensais Administrativas e Operacionais (2)

Posto de _________

1.A. Salário base
1.B. Adicional de periculosidade
1.C. Adicional de insalubridade
1.D. Adicional noturno
1.E. Hora noturna adicional
1.F. Adicional de hora extra

A - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS MENSAIS

Descrição Posto de _________ Descrição

I - MÃO-DE-OBRA II - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E INSUMOS

Data base da categoria (dia/mês/ano)

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

Nº de meses de execução contratual
Município / UF

GRUPO 3

3.3. Multa do FGTS

 TOTAL REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E INSUMOS

C
om

po
si

çã
o 

da
 

re
m

un
er

aç
ão

B
en

ef
íc

io
s 

m
en

sa
is

 e
 d

iá
rio

s
In

su
m

os
 

di
ve

rs
os

2.C. Assis tência médica e familiar

3.A. Uniformes
3.B. Materiais

TOTAL

DESCRIÇÃO

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-
de-obra

Salário normativo da categoria profissional

                                   -   
3.D. Outros (especificar)

Outros (especificar)

PIS/Pasep

3.C. Equipamentos
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 ANEXO 6 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 
 

M    O    D    E    L    O 
 
 
 
 
Por intermédio deste termo de homologação e aceite, a COBRA TECNOLOGIA S.A 
confirma o recebimento dos serviços contratados através do Contrato de Prestação de 
Serviços Especializados e Outras Avenças, firmado pelas partes 
em..................................., que, foram verificados e testados quanto a sua conformidade 
perante à PROPONENTE e, dá nesta data, seu aceite e recebimento sem perda do direito 
da garantia e outras faculdades previstas no Contrato. 
 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBRA TECNOLOGIA S.A           PROPONENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 28-2017-05-08: Prestação de 
serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento 
de requisitos, análise e design de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de 
integração e de sistemas e implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço. 
www.licitacoes-e.com.br 
                     
 

 
 

78

ANEXO 7 – TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
Identificação do empregado e preposto: 

Nome     : _________________________________________ 
Matrícula: ___________ 

 
Comprometo-me a: 
 
Executar minhas atividades de forma a cumprir com as orientações da Política de Segurança e com as Normas 
e Padrões vigentes. 
 
Utilizar adequadamente os equipamentos da empresa, evitando acessos indevidos aos ambientes 
computacionais aos quais estarei habilitado, que possam comprometer a segurança das informações. 
 
Não revelar fora do âmbito profissional, fato ou informações de qualquer natureza que tenha conhecimento por 
força de minhas atribuições, salvo em decorrência de decisão competente na esfera legal ou judicial, bem 
como de autoridade superior. 
 
Acessar as informações somente por necessidade de serviço e por determinação expressa de superior 
hierárquico. As informações em produção somente poderão ser acessadas e/ou sofrer manutenção por 
autorização expressa do cliente, proprietário da informação, com anuência da gerência da área. 
 
Manter a necessária cautela quando da exibição de informações sigilosas confidenciais, em tela, impressora ou 
outros meios eletrônicos. 
 
Não me ausentar da estação de trabalho sem bloqueá-la, evitando assim o acesso por pessoas não 
autorizadas. 
 
Não me ausentar do local de trabalho sem encerrar a sessão de uso do Sistema, evitando assim o acesso por 
pessoas não autorizadas. 
 
Observar rigorosamente os procedimentos de segurança estabelecidos quanto a confidencialidade de minha 
senha, através dos quais posso efetuar operações a mim designadas nos recursos computacionais que 
acesso, procedendo a: 
 

 Não divulgar a minha senha a outras pessoas; 
 Nunca escrever a minha senha, sempre memorizá-la; 
 De maneira alguma ou sobre qualquer pretexto, procurar descobrir as senhas de outras pessoas; 
 Somente utilizar o meu acesso para os fins designados e para os quais estiver devidamente 

autorizado, em razão das minhas funções; 
 Responder em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de minha parte que 

possam por em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de minha senha ou das 
transações a que tenho acesso; 

 Reportar imediatamente à minha chefia ou ao Administrador de Segurança, em caso de violação 
acidental ou não, da minha senha, e providenciar a substituição; 

 Solicitar o cancelamento de minha senha quando não for mais de minha utilização. 
 
Declaro estar ciente das determinações acima, compreendendo que quaisquer descumprimentos dessas 
regras podem implicar na aplicação das sanções disciplinares cabíveis, além de responder por danos 
eventualmente resultantes. 

Local e data 
 

Assinatura do empregado e preposto 
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 ANEXO 8 – MODELO DE CRACHÁ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 28-2017-05-08: Prestação de 
serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento 
de requisitos, análise e design de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de 
integração e de sistemas e implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço. 
www.licitacoes-e.com.br 
                     
 

 
 

80

ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28-2017-05-08 
 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO PREGÃO 
  
        (nome da empresa)                  ,  neste ato representada por      (nome do 
responsável)             , declara, para os devidos fins e efeitos legais, que se submete a 
todos os termos do PREGÃO ELETRÔNICO  ___________ da COBRA TECNOLOGIA 
S.A, informando que a proposta apresentada pela empresa supracitada obedeceu, 
considerou e aceitou todos os elementos mencionados no referido PREGÃO. 
 
 
 
 
 
Local e data: 
 
Assinatura: 
 
CPF nº: 
 
CI nº: 
 
Número do CNPJ: 
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ANEXO III 
 
                    
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28-2017-05-08 
 
 
DECLARAÇÕES 
 
 
Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade n°............................ e do CPF no ........................., DECLARA sob 
as penas da Lei: 
 
1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 
 
2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a 
presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002, sob pena de aplicação 
das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que 
atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital; 
 
4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 
documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das 
obrigações objeto da Licitação. 
 
 
(local e data)________, _____ de __ 
Nome e identificação do licitante 
 
 
 
OBS.: a presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou por representante 
legal da licitante 
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ANEXO IV 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28-2017-05-08 
 
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
 
A empresa..........................................., inscrita no CNPJ sob o 
nº.........................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
.........................................., portador do Documento de Identidade nº 
........................................., inscrito no CPF sob o nº ................................ DECLARA, sob 
as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
................................  (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a 
quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para 
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando 
sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
Local, ___ de _______________ de 2017. 
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ANEXO V 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28-2017-05-08 
 
DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
  Comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de prestação de 
serviços anteriores compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, conforme o modelo que será avaliado a qualificação técnica da 
licitante.  
 
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 licitante) 
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 E ASSINATURA DA DECLARANTE 
 
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 VI 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28-2017-05-08 
 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

Declaramos para os devidos fins que a empresa 
___________________________vistoriou as dependências da COBRA, tomando 
conhecimento dos serviços a serem executados referentes ao Pregão Eletrônico XX-
XXXX-XX-XX, estando ciente das condições pré-existentes em todas as  instalações. 

 
 

Assinatura 
______________________________ 
Nome e n° de identidade do declarante 

           Local e Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitamos agendar visita com: 
 
Endereço: SEPN 508, bloco C, W3 Norte - Brasília - DF 
CEP: 70740-971 
Contatos: Alan Lopes da Silveira 
Telefone: 61. 2103.5688 / 61. 99101.8542 
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ANEXO VII 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28-2017-05-08 
 
 
PROPOSTA ECONÔMICA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
 
 
Prezados Senhores, 
 

 
 Ref.: Cobra Tecnologia S.A. – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28-2017-05-08 – Proposta 

Econômica de Prestação de Serviços. 
 
 

1. OBJETO: 
 

1.1 Apresentamos nossa Proposta Econômica para prestação de serviços continuados de 
apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento de requisitos, 
análise e design de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de 
integração e de sistemas e implantação de aplicativos, com alocação de postos de 
serviço, a serem realizados nas instalações da COBRA TECNOLOGIA S.A. ou em 
localidades por ela definidas, conforme discriminado no Anexo I do Edital que integra 
o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.  

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

a presente licitação bem como o Contrato que o integra. 
 
2.2 As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de freqüência, 

disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira e 
exclusiva responsabilidade desta empresa. 

 
 
3. PREÇO DO SERVIÇO 
 
3.1 Pela prestação dos serviços, cobraremos, mensalmente, a importância estimada de 

R$............. (........) (em algarismos e por extenso), conforme discriminada no 
orçamento de custos que integra, para todos os fins de direito, esta Proposta 
Econômica. 

 
3.2 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão (salvo disposição específica do edital). 
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3.3 O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do 
serviço, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações 
sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço.  

 
3.4 O pagamento dos serviços será feito mensalmente, no 5º dia útil, após o dia 15 do 

mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente 
mantida no Banco do Brasil, preferencialmente, por esta PROPONENTE, contra 
apresentação da nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços, 
acompanhada: a) da prova de quitação da folha de pagamento, b) do comprovante 
específico, se for o caso, do contrato de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio 
alimentação; c) da correspondente cópia da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, 
comprovadamente entregue na rede bancária autorizada e correspondente à última 
competência de recolhimento vencida imediatamente anterior à data de pagamento.  

 
3.4.1 A GFIP irá relacionar todos os empregados encarregados da execução dos 

serviços e será emitida em nome deste PROPONENTE para cada estabelecimento 
do CONTRATANTE. 

 
3.4.2 A nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços, e seus anexos, deverão ser 

entregues ao CONTRATANTE até o dia 15 do mês subseqüente ao da prestação 
do serviço ou dia útil imediatamente anterior, para efetuar o respectivo pagamento 
dos serviços, na forma do item 3.4.(ATENÇÃO: O MÊS DA EMISSÃO DA NOTA 
FISCAL/FATURA PRECISA COINCIDIR COM O MÊS DA REALIZAÇÃO DO 
PAGAMENTO, PARA QUE O RECOLHIMENTO DE INSS OCORRA DE ACORDO 
COM A LEGISLAÇÃO, NO DIA 10 OU DIA ÚTIL POSTERIOR DO MÊS 
SUBSEQÜENTE AO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO)  

 
3.5 Nos termos do Art. 40, XI da Lei nº 8.666/93, a presente proposta refere-se ao 

orçamento de custo de _____/_____(mês/ano). Considera-se como data do 
orçamento a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo do trabalho ou 
equivalente que estipule o salário vigente na data limite da apresentação da 
proposta. 

 
3.6   Preposto Administrativo.................................................................. 

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

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

3.9 Desde já declaramo-nos cientes de que a Cobra Tecnologia S.A procederá à 
retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei. 

 
Anexo: Demonstrativo de Orçamento de Custos ou Planilha de custas ou Formação de 

Preços, conforme modelo do ANEXO 5 do Anexo I do Edital. 
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ANEXO VIII 
 

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS AVENÇAS 
 

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

DGCO n° XXXXXXXXX 
OC n° XXXXXXX 

 
 
COBRA TECNOLOGIA S.A., com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 7966 – 
Jacarepaguá, CEP: 22783-110 – Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ nº 42.318.949/0001-
84, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e assinado(s), doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e a XXXXXXXXX, estabelecida na 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada na forma de atos seus constitutivos pelo(s) seu(s),  
representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e assinado(s), têm entre si justo e 
contratado o presente Contrato de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a 
seguir estipuladas: 
 
O presente CONTRATO teve sua MINUTA-PADRÃO analisada pelos Pareceres 
COJUR/CONTRATOS nº 0005 de 06 de janeiro de 2015 e n° 046 de 03 de fevereiro de 
2016. 
 
1. OBJETO 
 

1.1. O presente contrato têm por objeto a prestação pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE de serviços especializados em XXXXXXXXXXXXX, conforme 
Proposta Técnica e Comercial da CONTRATADA   de XX de XXXXXXX de 201X, 
e nas características constantes do Edital do Anexo I deste contrato. 

 
1.2. O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e 

cinco por cento), a critério da CONTRATANTE e mediante aviso formal à 
CONTRATADA. Desde que acordado entre as partes, as supressões poderão 
exceder o percentual aqui estabelecido. 

 
1.3. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do 

Edital do PE 28-2017-05-08, da Proposta da Contratada e demais documentos 
pertinentes, independentes de sua transcrição.  
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2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, na forma e nas condições 
estabelecidas no Anexo I. 

 
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras estipuladas neste 
Contrato, no Edital, na Proposta da CONTRATADA e no Anexo I deste 
instrumento: 

 
3.1.1. Prestar os serviços objeto deste Contrato, mediante a utilização de uma 

equipe de trabalho plenamente capaz de desempenhar as atividades 
descritas no Edital, neste Contrato, Proposta da CONTRATADA, anexos 
e documentos aplicáveis, garantindo a qualidade dos mesmos, dentro dos 
prazos e condições estabelecidos neste instrumento, na Proposta da 
CONTRATADA e documentos aplicáveis; 

 
3.1.2. Responsabilizar-se pelos serviços prestados para a execução do objeto 

deste Contrato, obrigando-se a reparar exclusivamente às suas custas e 
dentro dos prazos estabelecidos, todos os defeitos, erros, falhas, 
omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas na execução dos 
mesmos, que possam ser atribuídas exclusivamente por dolo ou culpa à 
CONTRATADA; 

 
3.1.3. Responsabilizar-se integralmente por multas e penalidades impostas pela 

fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência Social e/ou outros 
órgãos públicos federais, estaduais e/ou municipais a que der causa em 
razão deste Contrato e/ou de sua execução; 

 
3.1.4. Manter um arquivo completo de toda a documentação referente aos 

serviços objeto deste Contrato, durante a vigência deste instrumento, com 
o devido zelo, segurança e sigilo, bem como fornecer relatórios quando 
solicitado; 

 
3.1.5. Restituir, quando da extinção ou rescisão deste Contrato, todos os 

documentos recebidos da CONTRATANTE e/ou que contenham 
informações obtidas no período de vigência deste instrumento; 

 
3.1.6. Atender, na execução deste Contrato, o que determinam as Leis 

Federais, Estaduais e Municipais, relativas a trânsito, seguros, obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, acidentes do trabalho, segurança e saúde 
ocupacional e as demais legislações aplicáveis (inclusive fornecendo os 
equipamentos de proteção individual que se fizerem necessários), 
correndo, por sua conta e responsabilidade exclusivas, todas as 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 28-2017-05-08: Prestação de 
serviços continuados de apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento 
de requisitos, análise e design de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de 
integração e de sistemas e implantação de aplicativos, com alocação de postos de serviço. 
www.licitacoes-e.com.br 
                     
 

 
 

89

obrigações que estejam exclusivamente sob sua responsabilidade, 
inclusive fiscais ou parafiscais, daí decorrentes, desde que tenham como 
escopo este instrumento, ficando a CONTRATANTE isenta 
expressamente de quaisquer encargos e responsabilidades; 

 
3.1.7. Assumir, a título exclusivo, as condições de empregador, patrão ou 

empresário, no que diz respeito às pessoas que sejam contratadas para o 
cumprimento deste Contrato, não havendo vinculação de ordem 
trabalhista entre os empregados ou prepostos da CONTRATADA com a 
CONTRATANTE; 

 
3.1.8. Excluir de imediato a CONTRATANTE de todo e qualquer processo 

judicial ou administrativo que seja ajuizado/instaurado por empregado ou 
quaisquer outros profissionais da CONTRATADA, terceiros ou órgão 
governamental em razão deste Contrato e/ou de sua execução, isentando 
a CONTRATANTE de qualquer ônus ou responsabilidade; 

 
3.1.9. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela integral 

execução do presente Contrato, perante a CONTRATANTE, 
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

 
3.1.10. Substituir de imediato, mediante solicitação da CONTRATANTE, o 

preposto cujo comportamento, a juízo da CONTRATANTE, mostrar-se 
inconveniente para a boa execução dos serviços; 

 
3.1.11. Fornecer, mensalmente, ou a critério da CONTRATANTE, em prazo 

inferior, relatórios detalhados a respeito dos serviços prestados à 
CONTRATANTE, conforme pedidos desta; 

 
3.1.12. Fazer que seus empregados ou prepostos quando a serviço nas 

dependências da CONTRATANTE ou nas de cliente desta, portem 
crachá de identificação. 

 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além de outras estipuladas neste 
Contrato, na Proposta da CONTRATADA e no Anexo I deste instrumento: 

 
4.1.1. Fornecer todas as informações necessárias, dirimir dúvidas e orientar a 

CONTRATADA em todos os casos omissos, quando indispensáveis ao 
perfeito cumprimento deste Contrato; 

 
4.1.2. Pagar os valores devidos à CONTRATADA, em conformidade com as 

condições e critérios estabelecidos neste Contrato, desde que após a 
aferição do adimplemento contratual da CONTRATADA; 
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4.1.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução dos 

serviços objeto do presente Contrato. 
 
5. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1. A CONTRATADA dará início na prestação dos serviços do objeto do presente 
contrato após a assinatura deste. 

 
6. PESSOAL 
 

6.1. Para realização dos serviços ajustados, a CONTRATADA designará profissionais, 
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, não havendo 
vinculação de ordem empregatícia entre os profissionais da CONTRATADA com 
a CONTRATANTE. 

 
6.2. A CONTRATANTE poderá reter e ou descontar de todo e qualquer crédito da 

CONTRATADA o montante necessário para o cumprimento das obrigações 
previstas no item acima, se a CONTRATANTE for envolvida em alguma autuação 
ou processo concernente às mesmas. 

 
6.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos legais, não 

transfere para a CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento. Caso 
venha a CONTRATANTE a satisfazê-los, ser-lhe-á assegurado o direito de 
regresso, sendo os valores pagos atualizados financeiramente, desde a data em 
que tiverem sido pagos pela CONTRATANTE até aquela em que ocorrer o 
ressarcimento pela CONTRATADA. 

 
6.4. A CONTRATADA se obriga a substituir, mediante solicitação formal e a critério da 

CONTRATANTE, qualquer dos seus profissionais designados para executar as 
tarefas correspondentes a este contrato, que não esteja correspondendo aos 
padrões estabelecidos pela CONTRATANTE.  A CONTRATADA terá o prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação, para proceder à 
troca. 

 
7. PREÇO 
 

7.1. Pela prestação dos serviços descritos neste Contrato a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total estimado de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), 
sendo o valor mensal estimado de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX). 
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7.2. Nos valores mencionados no item acima estão incluídas todas as despesas 
necessárias à plena execução dos serviços, tais como de fornecimento de 
materiais e equipamentos, de pessoal, de administração e todos os encargos 
(obrigações sociais, impostos, taxas etc) incidentes. 

 
8. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 
 

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

 
8.2. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que 

seja observado o interregno mínimo de um ano. 
 

8.3. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação dos custos 
decorrentes de mão de obra será contado da data da apresentação da proposta, 
assim entendido como a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho 
ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta.  

 
8.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano deve ser 

contado da última repactuação correspondente a mesma parcela objeto da nova 
solicitação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciou seus 
efeitos financeiros, independentemente daquela em que foi celebrada. 

 
8.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, 

em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da 
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a 
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, 
tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos 
insumos necessários à execução do serviço. 

 
8.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, 

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação das Planilhas de Custos e Formação de Preços - Anexo II, do novo 
acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo dos Postos de Serviços que 
fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à 
comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da 
planilha a serem alterados, sendo vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, 
de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem 
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo 
ou convenção coletiva. 

 
8.7. Não serão admitidos como justificativas para embasar pedidos de revisão 

contratual, eventuais reajustes concedidos pela CONTRATADA à seus 
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empregados, cujos termos colidam com a política econômica do Governo Federal, 
ou que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não praticadas por outros 
setores da economia. 

 
8.8. O disposto nesta cláusula não impede a eventual concessão de reequilíbrio 

contratual, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. 
 
9. GARANTIA CONTRATUAL 
 

9.1. Como compromisso de integral cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas, inclusive por multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA 
manterá garantia em favor da CONTRATANTE numa das modalidades previstas 
no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, no valor de R$ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste 
contrato, a ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua 
assinatura, prorrogável por mais 10 (dez) dias, mediante aceitação pela 
CONTRATANTE de justificativa encaminhada  pela CONTRATADA, a qual 
deverá ser válida durante todo o período de vigência contratual.  

 
9.2. O atraso superior a 10 (dez) dias do prazo máximo estipulado para apresentação 

da garantia autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas. 

 
9.3. A garantia eleita pela CONTRATADA deverá atender aos requisitos mínimos 

descritos a seguir: 
 

9.3.1. a caução em dinheiro deverá apresentar as seguintes características: 
 

a) o valor relativo à garantia entregue pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE será administrado por meio de aplicação financeira 
capaz de assegurar a atualização monetária do dinheiro; 

 
b) a aplicação financeira será objeto de escolha conjunta entre a 

CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
 
c) o montante aplicado permanecerá bloqueado para movimentação 

durante toda a vigência contratual, e será liberado, com a respectiva 
atualização monetária, somente depois que a CONTRATANTE puder 
assegurar que não existem pendências contratuais atribuíveis à 
CONTRATADA; e 

 
d) a CONTRATADA terá acesso, mediante solicitação prévia com 

antecedência de 03 (três) dias úteis, aos extratos relativos à conta de 
caução para mero acompanhamento; 
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9.3.2. os títulos da dívida pública deverão: 
 

a) ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil; e 

 
b) ser avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 
 

9.3.3. a fiança bancária deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 
 

a) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e 
principal pagador, quitará perante a CONTRATANTE eventuais 
débitos oriundos da execução contratual, inclusive os de natureza 
trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da garantia fixado na carta 
fiança, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado 
não cumpra suas obrigações; 

 
b) expressa renúncia do fiador ao “benefício de ordem” e; 
 
c) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado; 

 
9.3.4. a apólice do seguro garantia deverá atender no mínimo as seguintes 

exigências: 
 

a) indicar a CONTRATANTE como beneficiária do seguro; 
 
b) indicar que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo fornecedor por meio do ajuste firmado, inclusive as de 
natureza trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da garantia fixado 
na apólice; e 

 
c) não exibir cláusula capaz de restringir a cobertura securitária relativa 

a eventuais descumprimentos pela CONTRATADA de seus deveres 
contratuais, cíveis, trabalhistas ou previdenciários pertinentes à 
execução do contrato. 

 
9.4. A CONTRATADA obriga-se a apresentar termo de quitação do seguro quando da 

apresentação da respectiva apólice. Caso o pagamento do prêmio tenha sido 
parcelado pela CONTRATADA, esta se obriga a apresentar mensalmente 
comprovante do referido pagamento. 

 
9.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá assegurar o 

pagamento de: 
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9.5.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 
9.5.2. prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 
 
9.5.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA; e 
 
9.5.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela CONTRATADA. 
 

9.6. A vigência da garantia deve ser compatibilizada com a nova vigência contratual, 
quando houver prorrogação do contrato. 

 
9.7. Havendo majoração do preço contratado, fica a critério da CONTRATANTE 

solicitar formalmente à CONTRATADA a integralização da garantia, limitada ao 
percentual estabelecido no item 9.1. No caso de supressão, a alteração na 
garantia para adequação ao novo valor ocorrerá mediante solicitação da 
CONTRATADA, respeitando-se também o mesmo percentual. 

 
9.8. Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 

(cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pela 
CONTRATANTE. 

 
9.9. O valor da garantia somente será liberado à CONTRATADA após a execução de 

todos os serviços contratados ou por ocasião da rescisão do contrato, desde que 
não possua obrigação ou dívida inadimplida com a CONTRATANTE, e mediante 
a comprovação do cumprimento de todas as obrigações de natureza trabalhista e 
previdenciária em relação aos seus empregados. 

 
9.10. Caso o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias não ocorra até 

o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 
será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela 
CONTRATANTE. 

 
 
10. PAGAMENTO 
 

10.1. O pagamento será creditado em conta corrente mantida, preferencialmente no 
Banco do Brasil S.A., em nome da CONTRATADA, no prazo de até 20(vinte) 
dias contados a partir da data de emissão da nota fiscal. 

 
10.2. As notas fiscais indicarão o serviço a que se referem e o número do contrato, 

ou seja, o número de referência da CONTRATANTE, bem como os números 
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de DGCO e OC constantes deste contrato e deverão ser entregues à 
CONTRATANTE no endereço mencionado no preâmbulo do presente contrato 
ou em outro local, desde que previamente indicado pela CONTRATANTE, em 
no máximo 05 (cinco) dias úteis após a sua emissão. 

 
10.3. As Notas Fiscais serão submetidas ao processo de ateste eletrônico pela 

CONTRATANTE, por intermédio do seu sistema. O ateste eletrônico será 
concluído no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Nota 
Fiscal, e caso a Nota Fiscal esteja conforme, a CONTRATADA será 
comunicada por e-mail previamente cadastrado na CONTRATANTE. 

 
10.4. Constatando a CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota 

fiscal /fatura, esta será devolvida à CONTRATADA em, no máximo, 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da conclusão do ateste referido na cláusula 10.3 
acima, acompanhada das informações correspondentes às irregularidades 
verificadas, para as devidas correções.  Neste caso, a CONTRATANTE terá o 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da reapresentação do 
documento, para efetuar novo processo de ateste eletrônico.  Enquanto a Nota 
Fiscal não for devidamente atestada pela CONTRATANTE, na forma ajustada 
neste contrato, o pagamento não será liberado. 

 
10.5. Caso até o dia ajustado para o pagamento, a Nota Fiscal não tenha sido 

atestada pela CONTRATANTE, na forma ajustada neste contrato, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo para pagamento será prorrogado para até 05 (cinco) 
dias úteis após o ateste pela CONTRATANTE. 

 
10.6. Não serão aceitos pela CONTRATANTE, como documento hábil de cobrança, 

boletos bancários. 
 
10.7. Os pagamentos, quando aplicável, ficam condicionados à entrega dos serviços 

e aceitação dos mesmos pela CONTRATANTE. 
 
11. INSS/FGTS/TRIBUTOS 
 

11.1. A CONTRATADA destacará na nota fiscal de prestação de serviços, quando 
aplicável, o montante da retenção para a seguridade social, aplicando a alíquota 
de 11% (onze por cento) sobre o valor tributável da nota. Esse montante será 
retido pela CONTRATANTE que o recolherá ao INSS no prazo legal, em nome 
da CONTRATADA. A falta de destaque dos onze por cento na nota fiscal não 
impedirá a CONTRATANTE de fazer a retenção.  

 
11.2. Caso a CONTRATADA não entregue a nota fiscal à CONTRATANTE, no prazo 

estipulado, constituirão ônus da CONTRATADA os encargos e penalidades 
incidentes sobre a contribuição previdenciária retida e recolhida com atraso ao 
INSS pela CONTRATANTE. 
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11.3. A CONTRATADA, dentro dos cinco dias subsequentes ao vencimento do prazo 
legal para o recolhimento das contribuições ao FGTS, entregará à 
CONTRATANTE cópia autenticada da guia de recolhimento e da folha de 
pagamento. 

 
11.4. A CONTRATANTE poderá descontar de todo e qualquer crédito da 

CONTRATADA os encargos e penalidades, bem como poderá também reter 
qualquer pagamento devido à CONTRATADA enquanto esta não entregar a 
guia de recolhimento do FGTS e a folha de pagamento. 

 
11.5. A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre os serviços ora 
contratados, quando a legislação municipal assim o exigir, bem como serão 
retidos na fonte outros tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, 
utilizando-se as alíquotas previstas para a execução dos serviços objeto deste 
contrato, de acordo com o determinado pela legislação vigente. 

 
12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

12.1. Durante a vigência deste contrato e ao término do prazo de validade de cada 
certificado, a CONTRATADA se obriga a apresentar à CONTRATANTE os 
seguintes certificados devidamente atualizados: 

 
a) certidão negativa com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal de sua sede, 

inclusive perante a divida ativa; 
 
b) comprovante de regularidade de situação com o FGTS; 
 
c) certidão negativa de débito com o INSS; 
 
d) certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

 
12.2. A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que 

tratam as alíneas “a” a “c” da cláusula 12.1 acima, caso seja possível, à 
CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da CONTRATADA por 
meio de consulta on-line ao SICAF. 

 
12.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o 

contrato quando, por ocasião do pagamento, a CONTRATADA não comprovar 
sua regularidade fiscal na forma ajustada nas cláusulas acima. 

 
13. PENALIDADES 
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13.1. Sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato pela CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do 
contrato, as seguintes sanções: 

 
a) a advertência; 
 
b) multa conforme o previsto neste contrato; 
 
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a dois anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que 
aplicou a penalidade. 

 
13.2. A penalidade estabelecida na alínea “b”, poderá ser aplicada de forma isolada ou 

cumulativamente com qualquer das demais. 
 
13.3. Contra as decisões de que resulte a aplicação de penalidades, a CONTRATADA 

poderá apresentar defesa na forma da lei. 
 
13.4. A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 

 
13.4.1. apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
13.4.2. reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
 
13.4.3. atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o 

disposto no Contrato; 
 
13.4.4. reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
 
13.4.5. irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
 
13.4.6. condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
 
13.4.7. prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 
 
13.4.8. prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para 

contratar com a CONTRATANTE; 
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13.4.9. descumprimento das obrigações deste Contrato, especialmente aquelas 
relativas às características dos serviços previstas na proposta e no 
Anexo I. 

 
13.5. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fazenda 

quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da 
CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência 
de faltas que acarretem prejuízo à CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de 
outras penalidades. 

 
13.6. Em todas as hipóteses de aplicação das sanções administrativas constantes 

desta Cláusula, será assegurado à CONTRATADA, na forma da Lei, o exercício 
ao contraditório e a ampla defesa. 

 
14. MULTAS 
 

14.1. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas no presente contrato, 
pela CONTRATADA, facultará à CONTRATANTE, em cada descumprimento, 
aplicar multa de até 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal/fatura de 
serviços apresentada no mês anterior para os serviços objeto deste contrato. 

 
14.2. Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada no item acima 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 para os 
serviços objeto deste contrato. 

 
14.3. O descumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer das obrigações previstas 

no presente contrato, acarretará a suspensão dos pagamentos até o 
cumprimento das obrigações em inadimplemento. Os pagamentos 
restabelecidos não sofrerão atualização monetária e acréscimos de qualquer 
natureza. 

 
14.4. Na hipótese de rescisão do presente contrato por inexecução total ou parcial ou 

por mora, ficará a CONTRATADA obrigada a pagar à CONTRATANTE multa 
irredutível e não compensatória igual a 20% (vinte por cento) do valor total do 
contrato, sem prejuízo das perdas e danos. 

 
15. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

15.1. A CONTRATADA será responsável por qualquer dano ou prejuízo causado por 
si ou por seus prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros, por ação ou 
omissão. Os danos, prejuízos, indenizações, inadimplementos contratuais, 
multas, ressarcimentos e quaisquer outros débitos da CONTRATADA poderão 
ser descontados de todo e qualquer crédito da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE, após apuração mediante procedimento administrativo onde 
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será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da comunicação que será feita pela 
CONTRATANTE, por escrito. 

 
15.2. Nos termos da Lei 12.846/2013 estarão sujeitos à responsabilização objetiva e 

civil as pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos previstos na referida lei 
contra a administração pública, nacional e estrangeira, praticados em seu 
interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

 

16. SIGILO 
 

16.1. A CONTRATADA obriga-se por si, seus empregados, sócios, diretores e 
mandatários a manter total sigilo e confidencialidade sobre os serviços 
prestados, no que se refere a não divulgação, integral ou parcial, por qualquer 
forma, das informações ou dos documentos a eles relativos e decorrentes da 
execução dos serviços. 

 
16.2. A CONTRATADA obriga-se a tratar como matéria sigilosa, todos os pormenores 

técnicos e comerciais do presente contrato, informações comerciais, industriais e 
empresariais, bem como know-how e outros dados a que vier a ter acesso por 
força do mesmo, obrigando-se ainda a deles não se utilizar, nem possibilitar que 
terceiros deles tomem conhecimento ou se utilizem sem prévia e escrita 
aprovação pela CONTRATANTE. 

 
16.3. A CONTRATADA obriga-se a não fazer qualquer menção do nome da 

CONTRATANTE ou de cliente desta para fins de publicidade, nem divulgar os 
termos deste contrato ou os fatos a ele relativos, sem a prévia e escrita aprovação 
pela CONTRATANTE. 

 
17. RESCISÃO 
 

17.1. Poderá a CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, 
rescindir o presente contrato se a CONTRATADA: 
17.1.1. não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas e os prazos 

contratuais; 
 
17.1.2. atuar com lentidão na prestação dos serviços, impossibilitando a 

conclusão dos mesmos nos prazos estipulados; 
 
17.1.3. atrasar injustificadamente o início da prestação dos serviços; 
 
17.1.4. paralisar a prestação dos serviços, sem justa causa e prévia 

comunicação à CONTRATANTE; 
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17.1.5. ceder ou subcontratar total ou parcialmente o presente contrato,  
 
17.1.6. desatender as determinações regulares da fiscalização designada para 

acompanhar a execução do contrato; 
 
17.1.7. fizer fusão, cisão ou incorporação ou for incorporada, que prejudique a 

execução do contrato; 
 
17.1.8. cometer falhas reiteradas na execução do contrato; 
 
17.1.9. promover alteração social ou modificação de finalidade ou estrutura que 

prejudique o cumprimento do contrato; 
 

17.1.10. sofrer penalidade aplicada por órgãos da Administração Pública. 
 

17.2. Poderá a CONTRATADA, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, optar 
pela rescisão se a CONTRATANTE, por motivos cuja responsabilidade não seja 
imputável à CONTRATADA, atrasar por mais de 90 (noventa) dias os 
pagamentos devidos.  

 
17.3. Poderá qualquer das partes, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, optar 
pela rescisão se a outra parte: 

 
17.3.1. tiver decretada a sua falência; 

 
17.3.2. for dissolvida. 

 
18. FISCALIZAÇÃO 
 

18.1. A CONTRATANTE, mediante preposto seu especialmente designado, 
acompanhará e fiscalizará, na forma que julgar conveniente, a execução do 
serviço. Para tanto, caberá à CONTRATADA franquear acesso direto ao 
processo de execução do serviço, permitindo, inclusive, livre trânsito nas 
instalações onde ele esteja sendo realizado. 

 
18.2. A CONTRATANTE poderá sustar qualquer serviço em execução que 

comprovadamente não esteja sendo executado dentro dos padrões de qualidade 
definidos neste contrato e que ponha em risco o objeto do contrato, cabendo à 
CONTRATADA todos os ônus da paralisação e atraso de entrega do produto, 
pela inobservância das especificações das condições pactuadas e/ou 
desobediência às ordens ou instruções da fiscalização exercidas formalmente 
por escrito pela CONTRATANTE. 
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18.3. O atraso na entrega do objeto contratado, em decorrência da inobservância e/ou 
desobediência às ordens ou instruções da CONTRATANTE, de que trata o item 
anterior, ensejará multa e sanção administrativa, apuradas em processo 
administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
18.4. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas 

com a execução dos serviços, feitas por ocasião da fiscalização ou diretamente 
pela CONTRATANTE à CONTRATADA, serão feitas por escrito e entregues 
mediante protocolo. 

 
18.5. O não atendimento aos termos da reclamação a que alude esta cláusula, dentro 

de cinco dias úteis a contar da data da entrega da reclamação, facultará a 
rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades estabelecidas 
neste contrato e das perdas e danos apurados. 

 
19. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 

19.1. A CONTRATADA se obriga durante toda a vigência do presente contrato, sob 
pena de rescisão imediata do mesmo a: 

 
19.1.1. cumprir os preceitos e determinações legais concernentes às normas de 

Segurança e Medicina no Trabalho, bem como as convenções e acordo 
trabalhistas e sindicais referentes às categorias de trabalhadores 
empregados pelas partes; 

 
19.1.2. não contratar ou permitir que seus subcontratados contratem mão-de-

obra que envolva a exploração de trabalhos forçados ou trabalho infantil; 
 
19.1.3. não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, 
conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXXIII e 
na Lei nº 10.097, de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do 
Trabalho; 

 
19.1.4. não empregar adolescentes até 18 anos em locais prejudiciais à sua 

formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem 
como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não 
permitam a freqüência à escola e, ainda, em horário noturno, 
considerado este o período compreendido entre as 22:00 e 05 horas; 

 
19.1.5. não adotar práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso, ao 

emprego ou à sua manutenção;  
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19.1.6. manter todas as instalações onde serão prestados os Serviços em 
conformidade com as exigências e padrões mínimos estabelecidos pela 
legislação brasileira. 

 
19.2. As partes se obrigam ainda a divulgar entre seus fornecedores, o compromisso 

assumido nesta cláusula, incentivando sempre a sua adoção. 
 

19.3. A CONTRATADA declara, ainda, conhecer e corroborar com os princípios 
constantes no Código de Ética da CONTRATANTE disponível na Internet, 
endereço: [http://www.bbtecno.com.br / empresa /Código de ética ]. 

 
19.4. A CONTRATADA obriga-se durante toda a vigência do presente contrato, sob 

pena de rescisão imediata do mesmo, a cumprir todas as normas e exigências 
legais relativas à política nacional do meio ambiente, emanadas das esferas 
Federal, Estadual e Municipal, principalmente no que concerne à utilização 
racional de recursos naturais, evitando-se desperdícios, bem como a disposição 
correta de seu lixo comercial ou industrial. 

 
19.5. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a 

CONTRATADA observará também os seguintes critérios elencados na Instrução 
Normativa nº 1 de 19/01/10 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

 
19.5.1. Que forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se 

fizerem necessários, para a execução de serviços; 
 
19.5.2. Que realize um programa interno de treinamento de seus empregados, 

nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de 
consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de 
produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais 
vigentes; 

 
19.5.3. Que respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
19.5.4. Que preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias 

usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 
257, de 30 de junho de 1999; 

 
19.5.5. Que os uniformes sejam constituídos, na medida do possível, no todo ou 

em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável.  
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20. DA DECLARAÇÃO E GARANTIA ANTICORRUPÇÃO 
 

20.1. A CONTRATADA declara neste ato que está ciente, conhece e entende os 
termos da Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 e, por si e por seus administradores, 
diretores, funcionários e agentes, bem 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. 

 
20.2. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá ou se oferecer, dar 

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

 
21. CLÁUSULA ANTINEPOTISMO  

 
21.1. A CONTRATADA declara ter conhecimento do teor do Decreto n° 7.203, de 

04/06/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da 
administração pública federal; 

 
21.2. Em cumprimento ao artigo 7° do Decreto 7.203/10, é vedada a utilização, na 

execução do serviço terceirizado, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 
contratante; 
 

21.3. A CONTRATADA declara ciência das penalidades cabíveis conforme disposto 
no item 13 do contrato, caso descumpra as cláusulas 21.1 e 21.2. 

 

22. PREPOSTOS 
 

22.1. As partes nomeiam, neste ato, para representá-la no cumprimento deste 
Contrato, os seus funcionários: 

 
Pela CONTRATANTE 
Nome:  
Cargo:  
E-mail:  
Telefone:  
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Pela CONTRATADA 
Nome:  
Cargo:  
E-mail:  
Telefone:  
 

22.2. Todas as comunicações referentes aos serviços contratados serão 
encaminhadas a esses prepostos, que ficarão responsáveis diretamente pela 
solução das questões apresentadas ou por encaminhá-las para solução por 
quem de direito. 

 
22.3. Na ocorrência de substituição do preposto nomeado, a parte que realizar a 

substituição ficará obrigada a informar à outra parte, sempre por escrito, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a saída do preposto.  Neste mesmo 
prazo deverá ser informado, por escrito, o nome e qualificação do substituto. 

 
23. CONDIÇÕES GERAIS 
 

23.1. O presente contrato não poderá ser cedido nem subcontratado, total ou 
parcialmente, pela CONTRATADA, sem prévia e escrita aprovação pela 
CONTRATANTE, sob pena de nulidade da cessão ou da subcontratação. 

 
23.2. A omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento das disposições 

contratuais, não constituirá novação ou renúncia, nem lhes afetará o direito de 
exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento do estabelecido. 

 
23.3. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para 

qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 
CONTRATANTE. 

 
24. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

24.1. O presente contrato terá prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da 
data da sua assinatura, podendo ser renovado, mediante celebração de termo 
aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 
24.2. A CONTRATANTE poderá resilir o presente contrato a qualquer tempo, 

mediante comunicação escrita feita com a antecedência de 60 (sessenta) dias. 
 
 
25. FORO 
 

25.1. 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. 
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Assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em duas vias, com as 
testemunhas abaixo. 
 

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXX de 201X. 
 

 
COBRA TECNOLOGIA S.A. 

 
_________________________   ___________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº      CPF nº 
 
 

CONTRATADA 
 
 

_______________________________________ 
Nome 
Cargo 
CPF nº 

 
Testemunhas: 
 
____________________________ _____________________________ 
Nome      Nome 
CPF      CPF 
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ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

(Idem Anexo I do Edital) 
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ANEXO II 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
 
 
 

M    O    D    E    L    O 
 
 
Por intermédio deste termo de homologação e aceite, a CONTRATANTE confirma o 
recebimento dos serviços contratados através do Contrato de Prestação de Serviços 
Especializados e Outras Avenças, 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 ______ 
 
 
 
 
CONTRATANTE       CONTRATADA 
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ANEXO III 
 

Demonstrativo de Orçamento de Custos ou Planilha de custas ou Formação de Preços, 
conforme modelo do ANEXO 5 do Anexo I do Edital. 
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ANEXO IV 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28-2017-05-08 
 
DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL 
 
 
Declaramos, sob as penas da Lei, na qualidade de contratada do processo licitatório, sob 

a modalidade de Pregão Eletrônico nº 28-2017-05-08, instaurado pela Cobra Tecnologia 

S.A., de que atendemos os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade 

socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme 

Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia de informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Decreto 7.746/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nome 

CPF 

Cargo 

 
 
 
 

 


