
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria Administrativa
Divisão de Postagem

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
QUANTI-

DADE MENSAL
VALOR TOTAL

ANUAL

   1

Prestação  de  serviço  de  coleta,
transporte  e  entrega  de
correspondências  –  contrato  de
prestação  de  serviço  de
correspondências  agrupadas
(malote) com a empresa a Empresa
Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos
(ECT)  pelo  período  de  12  (doze)
meses.

01 R$ 50.000,00 R$ 600.000,00

1.1 ESTIMATIVA DE CUSTO:

 1.2 Estima – se que para o novo contrato no valor total é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil

reais) por ano, o que equivale a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês.

     

2. JUSTIFICATIVA:

 2.1 Este serviço possibilitará a prestação de serviço de coleta de correspondências e objetos,

transporte e entrega de correspondências agrupadas (malote).

 2.2 A ECT detém o monopólio, no Brasil, na prestação dos serviços postais e temáticos, no

termo da lei n°6.538, de 22 de junho de 1987 e do Decreto de n°8.016, de 17 de maio de

2013.Sua natureza pública, cuja titularidade foi atribuída à União, por força do art.21, inc. X

da CF/88 e, sob seu poder remanesce, ainda que,  de fato, reconhecida a possibilidade de

atendimento complementar por empresas privadas no mercado.
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3. ENQUADRAMENTO DO OBJETO SER CONTRATADO:

 3.1 O objeto a ser contratado enquadra – se na categoria de serviço de natureza continuada, visto trata

- se de atividade essencial e habitual face a necessidade de existência e manutenção do serviço pelo

fato de eventual paralisação implicar em prejuízos as atividades das unidades judiciárias.

4. DISPENSA DE LICITAÇÃO:

 4.1 Os serviços prestados com exclusividade pela ECT (art.  9° e 27° da lei n°6.538/78)

poderão ser contratados de forma direta, por inexigibilidade de licitação fundamentada no

artigo  25,  caput,  da  lei  n°8.666/93.  Os  serviços  públicos  postais  não  compreendidos  no

monopólio da empresa, a contratação poderá ser efetivada de forma direta, por dispensa de

certame, amparado no inciso VIII do artigo 24 da lei n°8.666/93, conforme entendimento

consagrado na suprema corte sobre a natureza pública de tais atividades, não incidindo os

princípios constitucionais da liberdade de inciativa e da livre concorrência previsto no artigo

173 da Magna Carta, e nos termos do parecer AGU/CGU/0019/2011.

5. FREQUÊNCIA:

 5.1 Conforme necessidade das unidades que utilizarão os serviços.

 6. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

 6.1 Informar ao cliente as características do serviço, ressaltando a necessidade básica de

frequências rígidas semanais, remessas de documentos, correspondências e objetos de outras

naturezas  para  atender  órgãos  de  governo,  prefeituras,  matriz  e  filiais  de  empresas,

representantes e fornecedores com entrega programada de pelo menos 1 vez por semana.

 6.2 Avaliar se as necessidades de remessa são atendidas pelo modelo de prestação de serviço
MALOTE.

 6.3 Acessar o Simulador de Preços no endereço www.correios.com.br/malote para calcular a
tarifa do percurso de acordo com a frequência informada.

 6.4 Informar o preço estimado da tarifa mensal do percurso.  
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7. PERÍODO DE EXECUÇÃO / VIGÊNCIA:

  7.1 Por tratar -se de serviços contínuos, o prazo de vigência do contrato previsto neste termo

de referência será de 12 (doze) meses, com a possibilidade de prorrogações por períodos

iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura.

 7.2 Todas as despesas inerentes a prestação do serviço contratado correrão por conta da

empresa contratada.

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

  8.1 Exercer a fiscalização sobre a prestação serviço pela ECT, ateste na respectiva nota, com

as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.

 8.2 Comunicar à contratada qualquer irregularidade identificada na prestação de serviço,

com as especificações deste Termo de Referência.

  8.3 Proceder ao pagamento na forma e prazo pactuados;

 8.4  Atestar a Nota Fiscal relativa ao serviço prestado pela ECT , pelo servidor competente

nos termos do item 10.1 deste Termo de Referência, conforme Nota de Empenho;

 8.5 Notificar,  por  escrito,  a  empresa  contratada  da  aplicação  de  eventuais  penalidades,

garantido o contraditório e a ampla defesa.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA:

 9.1 Assumir inteira responsabilidade pela efetiva prestação de serviço e efetuá-lo de acordo

com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Termo de Referência.

 9.2  Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a

fornecer todos os dados, elementos e explicações que a Contratada julgar necessário;

 9.3  Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais,  sociais,  previdenciários  e  outros

decorrentes da contratação;

 9.4  Recolher  aos  cofres  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de  Goiás,  conforme lhe  seja

instruído na oportunidade, as importâncias referentes às multas que lhe forem aplicadas ou às

indenizações devidas, sob pena de serem descontadas do pagamento de sua nota. 
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10. PAGAMENTO:

 10.1 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta, não

se admitindo Notas Fiscais emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

 10.2 O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias,  a contar da data do

Recebimento Definitivo da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

 10.3 O  pagamento  de  que  se  trata  o  subitem anterior  só  será  efetivado  se  a  empresa

contratada estiver em situação regular, a saber:

 10.4 PROVA  DE  REGULARIDADE  PARA  COM  AS  FAZENDAS  FEDERAL,

ESTADUAL e  MUNICIPAL da  sede  ou  filial  da  empresa  fornecedora,  expedidos  pelos

órgãos abaixo relacionados e  dentro  dos  seus  períodos  de validade,  devendo os  mesmos

apresentar igualdade de CNPJ.

a.  CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITO, REFERENTE À

QUITAÇÃO  DE  TRIBUTOS  E  CONTRIBUIÇÕES  FEDERAIS,  OU  EQUIVALENTE,

EXPEDIDA PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA

FEDERAL DO BRASIL. 

b.  CERTIDÃO  NEGATIVA  DE  DÉBITOS  ESTADUAIS,  OU

EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO. 

c.  CERTIDÃO  NEGATIVA  DE  DÉBITOS  MUNICIPAIS,  OU

EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.

 10.5 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS)  OU EQUIVALENTE,

perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede

ou filial da empresa contratada, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais

documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.

 10.6 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, OU EQUIVALENTE, quanto a Seguridade

Social (INSS), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, da sede ou filial(is) da

empresa  contratada,  casos  existentes,  devendo  a  mesma  ter  igualdade  de  CNPJ  com os

demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.
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 10.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943.

 10.9 Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ,

ressalvando-se  aquele  que  o  próprio  órgão  emissor  declara  expressamente  no  referido

documento que ele é válido para todos os estabelecimentos - sede e filiais  – da empresa

contratada.

 10.10 O pagamento não será efetuado enquanto a empresa estiver pendente de liquidação

com qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

 10.11 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal, ou dos documentos exigidos

como condição de pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática

do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.

11. UNIDADE FISCALIZADORA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

 11.1 Ficará responsável pela fiscalização do serviço contratado objeto deste termo o Diretor

da Divisão de Postagem do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, localizada na Av. Assis

Chateaubriand, número 195, St. Oeste, subsolo, Goiânia – Goiás, telefone (62) 3216-2116.

12. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

 12.1 Serão aplicadas as penalidades previstas na lei n°8.666/93, em caos de descumprimento

das obrigações constantes deste Termo de Referência.

13. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:

 13.1 Diretoria da Divisão de Postagem do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

localizada na Av. Assis  Chateaubriand, número 195, St.  Oeste,  subsolo,  Goiânia – Goiás,

telefone (62) 3216-2116, e-mail- postagem@tjgo.jus.br.
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Goiânia, 03 de agosto de 2017.

Vinícius Ribeiro Camapm
                                   DIRETOR DA DIVISÃO DE POSTAGEM
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