
  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 0031300026.003264/2020-37

 

1. JUSTIFICATIVA

1.1 O Presente Termo de referência visa à contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, para atendimento às demandas decorrentes
das a�vidades desenvolvidas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, no que se refere à comunicação com ins�tuições públicas e privadas,
através dos serviços prestados pela Empresa, enquanto exclusiva empresa pública na prestação dos serviços postais indicados e constantes nas tabelas de
preços anexas ao Processo SEI n° 0031300026.003264/2020-37, tendo em vista a proximidade do término da vigência do Contrato n° 9912277561/2016
celebrado entre esta Agência e a ECT, com vencimento em 03/12/2020, sem possibilidade de prorrogação, e a necessidade de con�nuidade da u�lização
dos serviços.

 

2. OBJETO

Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para prestação de serviços e venda de produtos postais em atendimento às
necessidades da APAC.

 

2.1 Código do E-fisco

CÓD. E-
FISCO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. VALOR ESTIMADO

MENSAL
VALOR ESTIMADO
ANUAL

216733-6 SERVICO DE DISTRIBUICAO - De produtos postais e telema�cos no
ambito nacional. Mês 12 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00

 

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT detém o monopólio, no Brasil, na prestação de serviços postais e telemá�cos, nos
termos da Lei n° 6.538, de 22 de junho de 1978, e do Decreto Federal n° 8.016, de 17 de maio de 2013, a APAC efe�vará a contratação dos seus serviços
através de Processo Administra�vo de Inexigibilidade de Licitação, com base legal no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/93.

 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. O objeto a ser contratado trata-se de serviços postais e telemá�cos convencionais, adicionais, na modalidade nacional, bem como a venda de
produtos postais, disponibilizados em unidades de atendimento da ECT, em âmbito nacional, tais como: serviço especial de entrega de documentos,
encomenda impresso especial porte pago, Carta/cartão-resposta e envelope encomenda-resposta e devolução garan�da, sedex, limites de pesos e
dimensões, correio internacional, serviços telemá�cos, carta comercial, PAC, mala direta postal básica, carta resposta, MDPD, sedex e PAC - serviço de
encomenda 1.

4.2. Quando necessária a u�lização dos serviços e aquisição de produtos postais pela Contratante, esses serão solicitados por servidor autorizado da
APAC, em tempo hábil para sua execução, junto à Agência da ECT mais próxima, com a entrega dos documentos postais devidamente protocolados para
expedição, com abrangência nacional, com quan�dade e valores dentro do limite de quan�dades e valores contratados.

 

5. VALOR ESTIMADO

5.1. O valor es�mado máximo total para prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para
cobertura de contrato com vigência de 12 (doze) meses, considerada a média da despesa realizada em exercícios anteriores, e considerando a tabela de
preço dos serviços e produtos a serem prestados e/ou fornecidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

A despesa com a prestação de serviços e venda de produtos de interesse da APAC, objeto do presente Termo de Referência, terá a seguinte classificação:

Unidade Orçamentária: 00313 - APAC

Ação: 18.122.0440.4352.0000

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47

Fontes de Recursos: 0126 - FEHIDRO.



 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a par�r de sua assinatura, respeitada a vigência do crédito orçamentário,
podendo ser prorrogado, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

7.2. O responsável pela gestão e fiscalização do contrato será o Gerente de Administração e Gestão de Pessoas.

 

8. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O representante da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par�r da convocação, para assinar o
contrato.

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações previstas em lei, destacam-se:

9.1. Atender e cumprir rigorosamente as solicitações de postagem de documentos encaminhados pela Contratante;

9.2. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
legalmente exigidas;

9.3. É de inteira responsabilidade da Contratada todos os custos decorrentes do manuseio e transporte e entrega do material, desde a sua origem até o
local de des�no.

9.4. Manter representante durante toda a execução do contrato para possíveis atendimento de necessidades e/ou providências e informações solicitadas
pela contratante.

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências
porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à Contratada para correção das irregularidades apontadas;

10.2. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa cumprir suas obrigações, dentro das normas e condições contratuais;

10.3. Rejeitar no todo ou em parte os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada;

10.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela Contratada, rela�vos à execução dos serviços;

10.5. Efetuar o pagamento dos serviços efe�vamente realizados.

 

11. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado pela APAC no prazo de até 30 (trinta) dias, contado a par�r da apresentação das respec�vas Notas Fiscais/Faturas,
emi�das pela Contratada, devidamente atestadas pelo gestor competente da Contratante, tendo como base Nota de Empenho emi�da pela Gerência de
Orçamento e Finanças da APAC.

11.2. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais/Faturas, as mesmas deverão ser corrigidas pela Contratada, conforme o caso, ficando
estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do pagamento, por igual número de dias, sem que isto gere encargos
financeiros para a APAC.

 

12. PENALIDADES

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções,
observada o disposto na Lei nº 8.666/93 e Decreto Estadual n° 42.191/2015:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista neste instrumento;

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por prazo não inferior a 2 (dois) anos.

 

12.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injus�ficado na execução do contrato será calculada observando os seguintes percentuais:

I - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

II - Será aplicada multa de até 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à fiscalização da APAC, no cumprimento de suas a�vidades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da APAC;

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes
em razão da infração come�da.

 

III - Será aplicada multa de até 2,0% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:



a) Executar os serviços em desacordo com as normas e técnicas ou especificações constantes do Termo de Referência, independentemente da obrigação
de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) Pra�car por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos à Contratante ou a
terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

 

IV - A penalidade de multa também será aplicada nos seguintes termos:

a) Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação aos prazos es�pulados, de 1% (um por cento) do valor mensal da Ordem de Serviço, por dia
decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);

b) Pela reincidência dos casos descritos no subitem acima: multa de 3,0% (três por cento) do valor mensal da Ordem de Serviço;

c) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório ou na Lei Federal nº 8.666/93 e não abrangida nas alíneas anteriores:
de até 10,0% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviço, para cada evento.

 

12.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, o contratado cometer a
mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.

12.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administra�vo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais,
sendo-lhe franqueada vista do processo.

12.5. Não se tratando de garan�a em dinheiro, ou seja, em não sendo a garan�a contratual de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a
Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de recolhimento Estadual (GRE), no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da
no�ficação pela autoridade competente, sob pena de inscrição na Dívida A�va Estadual.

12.6. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações come�das.

 

13. DO FORO

Fica eleito o foro do Recife/PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

 

Recife,  26 de outubro de 2020.

 

 

Luiz Bartholomeu Barbosa Leal

Gerente de Administração e Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Bartholomeu Barbosa Leal, em 26/10/2020, às 17:19, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9490314 e o código CRC 4DE3F6E1.

Referência: Processo nº 0031300026.003264/2020-37 SEI nº 9490314

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

