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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO



AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
Pelo presente, solicito autorização de abertura do processo administra vo, com base na classiﬁcação orçamentária deﬁnida pela
Diretoria de Planejamento/Chefia de Departamento de Administração.

Tipo de processo: Dispensa

de licitação para a contratação de pessoa jurídica.

Objeto: Contratação da ECT, para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de
correspondência, valores e encomendas em âmbito nacional.

Elemento de despesa: 33.90.39

Designação: Rafael

Costa Silveira

Número(s) do(s) pedido(s): 60927

Área(s) requerente(s): DELOG

*Es te doc umento dever á s er a s s i na do pel o r es pons á vel pel a Coor dena dor i a de Compr a s , Chefi a I medi a ta e
hi er a r qui c a mente s uper i or .

Documento assinado eletronicamente por:
Ca r ol i na Soa r es da Si l va , DI RETO R ADJUNTO - CD3 - SS-DADG , em 20/11/2020 14:25:36.
Di ego Fel dma nn Bor ba , CHEFE DE DEP ARTAMENTO - CD4 - SS-DEAP , em 20/11/2020 12:19:42.
Al i ne Cr i s ti na Fer r ei r a , CO O RDENADO R - FG2 - SS-CO LI C , em 20/11/2020 11:38:35.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 20/11/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Códi go Ver i fi c a dor : 80499
Códi go de Autenti c a ç ã o: 4130571ff5
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ANEXO V
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO

Área Requerente: SS-DELOG

PEDIDO Nº 60927

Responsável pelo pedido: Rafael Costa Silveira

Matrícula/SIAPE:

E-mail:

Telefone: 51

delog@sapucaia.ifsul.edu.br

2073670

995463342

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL / SERVIÇO:

Esta contratação tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços postais de recebimento, expedição,
transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas em âmbito nacional. A nova
política comercial da ECT oferece a partir do ano de 2021 os serviços de postagens e encomendas em
território nacional e internacional a partir de pacotes de serviços, devendo o Campus Sapucaia do Sul aderir
ao pacote de serviços que melhor atenda suas demandas.

JUSTIFICATIVA:

Conforme termo de referência.

Sapucaia do Sul, 20 de novembro de 2020.

Obs: Este formulário deverá ser assinado eletronicamente pelo responsável do pedido e de sua
chefia imediata como forma de autorização.

Documento assinado eletronicamente por:
Ra fa el Cos ta Si l vei r a , CHEFE DE DEP ARTAMENTO - CD4 - SS-DELO G , em 22/11/2020 19:05:13.
Ca r ol i na Soa r es da Si l va , DI RETO R ADJUNTO - CD3 - SS-DADG , em 20/11/2020 14:25:28.
Al i ne Cr i s ti na Fer r ei r a , CO O RDENADO R - FG2 - SS-CO LI C , em 20/11/2020 11:42:27.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 20/11/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Códi go Ver i fi c a dor : 80500
Códi go de Autenti c a ç ã o: 6d6c43b39a
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Instituto Federal de Educação , Ciência e Tecnologia Sul Rio-grandense
DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2020

(Processo Administrativo n.°23164.001463.2020-73)

TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, pretende contratar, com base no artigo
24, VIII da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, e nas demais normas legais e regulamentares, pessoa jurídica para a
prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência,
valores e encomendas do Campus Sapucaia do Sul do Instituto Federal Sul-rio-grandense pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT).

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A contratação do serviço se faz necessária para atender as demandas de envio e recebimento de
correspondências e encomendas por parte dos seguintes Departamentos do Campus Sapucaia do Sul do Instituto
Federal Sul-rio-grandense: Administrativo; Infra Estrutura, Logística e Tecnologia da Informação; Extensão e
Pesquisa; Ensino.

3. OBJETO
Esta contratação tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços postais de recebimento, expedição, transporte
e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas em âmbito nacional. A nova política comercial da
ECT oferece a partir do ano de 2021 os serviços de postagens e encomendas em território nacional e internacional
a partir de pacotes de serviços, devendo o Campus Sapucaia do Sul aderir ao pacote de serviços que melhor
atenda suas demandas. A contratação atual realizada através de DL em 2018 detém os serviços de Carta
Comercial, SEDEX, Aviso de Recebimento, Registro Nacional e PAC. A oferta da ECT do pacote que atende a tais
demandas de serviços para o Campus Sapucaia do Sul é o Pacote Bronze, o qual ainda oferece serviços de
encomendas (SEDEX, SEDEX 10, PAC e mini AC), de postagens de correspondências nacionais (carta, carta
registrada, carta com aviso de recebimento (AR), E- carta e telegrama) e de postagens internacionais.
4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1 A vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses a partir da data de sua assinatura.
4.2 O serviço será prestado para o seguinte endereço:

Instituto Federal Sul-rio-grandense
Campus Sapucaia
Avenida Copacabana, 100
Bairro: Piratini
Sapucaia/RS
93216-120

5. VALOR ESTIMADO
A par r dos gastos totais apresentados nos úl mos anos e considerando que o úl mo contrato em vigor prevê um
gasto anual de R$ 6.766,44 (seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), fez-se
uma es ma va dos gastos para os próximos cinco anos. No ano de 2019 os gastos com os serviços ofertados foi
de R$ 2.363,32 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) sendo que até setembro de
2020 os gastos foram inferiores a 50% de 2019 devido ao ano a pico com a pandemia COVID -19. Para es ma va
dos próximos 5 anos a par r de 2021 considera-se um aumento anual no valor dos serviços de 0,05% a cada ano
até 2025, conforme tabela:
Ano

Previsão partir de aumentos
de 5%

2021

R$ 7.104,76

2022

R$ 7.460,00

2023

R$ 7.833,00

2024

R$ 8.224,65

2025

R$ 8.635,88

Total

R$ 39.258,29

No contrato para cinco anos, o valor total es mado será de R$ 39.258,29 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta
e oito reais e vinte e nove centavos). O valor previsto assegura uma margem de segurança para a prestação de
serviços caso ocorram eventos que aumentem a demanda de serviços postais.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 O pagamento será feito, por meio de ordem bancária, na conta indicada pela contratada.
6.2 As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emi das pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ/MF apresentado nos documentos de Habilitação e da Proposta de Preços, bem como na Nota de
Empenho.
6.3 No momento do pagamento serão consultados os seguintes documentos para comprovação da regularidade
ﬁscal da contratada: (Cer dão Nega va de Débito INSS, Cer dão Nega va de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais SRF, Certificado de Regularidade FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou SICAF).
7. PRESCRIÇÕES
Além das especiﬁcações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da
aceitação da Proposta de Preços e do serviço licitado:
a) Não serão aceitos serviços em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência.
b) Todo o serviço deverá ser fornecido por empresa especializada e legalmente estabelecida.
c) O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das
Propostas de Preços.
d) Prazo de entrega do serviço deverá ser de, no máximo, 10 (dez) dias úteis, a contar da data de início da
prestação de serviço.
e) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 No valor da proposta deverão estar incluídos, o custo da mão de obra, contribuições sociais, impostos, taxas e
outras despesas que incidirem sobre a prestação dos serviços, não se admi ndo cobrança de qualquer item não

previsto neste Termo de Referência.
8.2 Os empregados da CONTRATADA não terão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
8.3 As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do ﬁscal dos serviços deverão ser solicitadas
à Administração, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes e necessárias ao caso.

Sapucaia do Sul, 20 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por:
Ra fa el Cos ta Si l vei r a , CHEFE DE DEP ARTAMENTO - CD4 - SS-DELO G , em 22/11/2020 19:06:13.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 20/11/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Códi go Ver i fi c a dor : 80503
Códi go de Autenti c a ç ã o: 22b71fcd6f

22/11/2020______________________________________________________________

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

SEDEX CONTRATO 0305-0/ SEDEX REVERSO 0307-7
PACOTE BRONZE 1
Postagem Varejo
Preços em R$

Peso(gr)
0 a 300
301 a 500
501 a 1.000
1.001 a 2.000
2.001 a 3.000
3.001 a 4.000
4.001 a 5.000
5.001 a 6.000
6.001 a 7.000
7.001 a 8.000
8.001 a 9.000
9.001 A 10.000
Kg Adicional

31/01/2020

VIGÊNCIA:

LOCAL ESTADUAL PR, SC, SP
18,24
18,88
19,50
21,64
23,57
26,00
27,65
29,59
31,82
33,86
36,09
38,13
4,85

21,41
22,20
24,21
26,57
29,11
32,05
34,50
37,25
39,89
42,74
45,47
48,51
6,07

49,20
50,49
51,78
64,75
77,52
84,45
102,07
107,91
114,74
127,61
134,64
141,47
17,72

MG, RJ

MS, ES

DF, GO, MT

BA, TO, AC, AL,
RO, SE

PB, PE, PI, AP, AM,
CE, MA, PA, RN, RR

62,77
64,60
66,43
82,17
95,24
104,64
124,25
132,07
141,27
156,62
165,92
175,23
21,88

75,83
78,11
80,39
98,90
121,87
135,04
157,81
168,70
181,67
200,77
213,94
227,01
28,22

86,92
89,65
92,37
112,86
142,66
158,50
183,55
196,81
212,36
234,33
250,27
266,01
33,07

102,86
106,13
109,40
132,66
174,54
194,63
222,95
239,78
259,38
285,52
305,51
325,61
40,49

135,33
139,19
143,06
169,88
224,63
249,48
281,75
302,45
327,00
357,89
382,73
407,68
50,59

Cópi a de documento di gi ta l i mpres s o por Frederi co Juni or (1814808) em 22/01/2021 08:50.

Documento Digitalizado Público
Cotação Pacote Contratado 01
Assunto: Cotação Pacote Contratado 01
Assinado por: Aline Ferreira
Tipo do Documento: Documento Genérico
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
Aline Cristina Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 25/09/2020 10:59:41.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/11/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 171056
Código de Autenticação: 8b82064262
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CARTA - BRONZE 1
Vigência:

CARTA

FAIXAS DE PESO (g)

Até
20
Mais de 20 até 50
Mais de 50 até 100
Mais de 100 até 150
Mais de 150 até 200
Mais de 200 até 250
Mais de 250 até 300
Mais de 300 até 350
Mais de 350 até 400
Mais de 400 até 450
Mais de 450 até 500

CARTA REGISTRADA

31/01/2020
CARTA REGISTRADA
+ AR

MFD/Estampa: MFD/Estampa:
MFD/Estampa:
Chancela:
Chancela:
Chancela:
R$
2,05 R$
8,40 R$
14,75
R$
2,85 R$
9,20 R$
15,55
R$
3,95 R$
10,30 R$
16,65
R$
4,80 R$
11,15 R$
17,50
R$
5,65 R$
12,00 R$
18,35
R$
6,55 R$
12,90 R$
19,25
R$
7,50 R$
13,85 R$
20,20
R$
8,35 R$
14,70 R$
21,05
R$
9,25 R$
15,60 R$
21,95
R$
10,10 R$
16,45 R$
22,80
R$
11,00 R$
17,35 R$
23,70

OBS: Aos objetos com peso superior a 500g, serão aplicadas as mesmas condições de
VALOR e prestação do SEDEX.
Serviços Adicionais
Registro
R$
R$
Registro Módico*
R$
Aviso de Recebimento
R$
Mão Própria
R$
Posta Restante Pedida
Valor Declarado Máximo
R$
Nacional
Valor Declarado (sobre o
valor do objeto)

6,35
3,20
6,35
7,50
3,35
100,00
2%

Indenização Automática

R$

2,05

Transcrição-Braille

R$

3,85

* REGISTRO MÓDICO - (Livros de maneira geral, postados por qualquer pessoa física ou
jurídica, e Material Didático em geral postado por Escola de Ensino por
correspondência e destinados a seus alunos)

Cópi a de documento di gi ta l i mpres s o por Frederi co Juni or (1814808) em 22/01/2021 08:50.

Documento Digitalizado Público
Cotação Pacote Contratado 02
Assunto: Cotação Pacote Contratado 02
Assinado por: Aline Ferreira
Tipo do Documento: Documento Genérico
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
Aline Cristina Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 25/09/2020 11:00:25.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/11/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 171057
Código de Autenticação: 4364e268a8
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PAC CONTRATO 0308-5 / PAC REVERSO 0311-5
PACOTE BRONZE 1
Postagem Varejo
Preços em R$

VIGÊNCIA:

31/01/2020

Peso(gr)

ESTADUAL

PR, SC,
SP

MG, RJ

MS, ES

DF, GO,
MT

BA, TO, AC,
AL, RO, SE

PB, PE, PI, AP,
AM, CE, MA,
PA, RN, RR

0 a 500
501 a 1000
1001 a 2000
2001 a 3000
3001 a 4000
4001 a 5000
5001 a 6000
6001 a 7000
7001 a 8000
8001 a 9000
9001 a 10000
Kg Adicional

18,68
20,01
22,42
24,54
26,46
28,58
31,65
33,39
35,22
36,95
38,49
4,82

23,03
24,40
28,97
33,44
42,77
44,71
51,90
55,40
71,44
73,39
74,84
9,43

27,91
29,45
34,12
39,07
48,70
51,03
59,58
63,67
80,00
82,43
83,98
10,50

46,69
48,41
53,46
59,00
68,91
71,44
81,36
86,12
103,13
105,75
107,60
13,51

64,14
66,19
71,73
78,34
88,74
91,66
104,68
110,42
128,50
131,80
134,14
16,72

76,15
78,63
84,86
92,73
103,62
107,21
123,74
130,93
150,17
154,26
157,17
19,54

102,74
105,75
112,75
122,37
134,04
138,41
159,70
168,54
189,64
194,69
198,29
24,69

Cópi a de documento di gi ta l i mpres s o por Frederi co Juni or (1814808) em 22/01/2021 08:50.

Documento Digitalizado Público
Cotação Pacote Contratado 03
Assunto: Cotação Pacote Contratado 03
Assinado por: Aline Ferreira
Tipo do Documento: Documento Genérico
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
Aline Cristina Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 25/09/2020 11:01:05.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/11/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 171058
Código de Autenticação: 5aedd7e419
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS

Sapucaia do Sul, 20 de novembro de 2020.
Processo n.º 23164.001463.2020-73
Dispensa de Licitação 17/2020
JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM INCISO VIII,
ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93 E ORÇAMENTOS PARA REFERÊNCIA DE PREÇO
A presente contratação de serviço especializado em Serviços Postais,
do Câmpus Sapucaia do Sul, enquadra-se no permissivo legal de Dispensa de
Licitação, previsto no inciso VIII, do art. 24 da Lei 8.666/93, conforme segue:
Art. 24. É dispensável a licitação:
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a
Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data
anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado;

A existência de apenas um único fornecedor do serviço (Empresa
Brasileira de Correios e Telágrafos), o qual integra a Administração Pública, possibilita
a contratação através de dispensa de licitação.
Por fim, esclarece-se que não foi realizada Cotação Eletrônica, pois
trata-se de contratação de serviço, o que impossibilita a utilização do sistema.

Aline Cristina Ferreira
Coordenadoria de Licitações e Compras
Instituto Federal Sul-rio-grandense
Campus Sapucaia do Sul

Cópi a de documento di gi ta l i mpres s o por Frederi co Juni or (1814808) em 22/01/2021 08:50.

Documento Digitalizado Público
Enquadramento Legal
Assunto: Enquadramento Legal
Assinado por: Aline Ferreira
Tipo do Documento: Documento Genérico
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
Aline Cristina Ferreira, COORDENADOR - FG2 - SS-COLIC, em 23/11/2020 14:26:44.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/11/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 171060
Código de Autenticação: d86d6e24ec
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS
Nº [
].
CONTRATANTE:

Razão Social:
CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Nome Fantasia:
Endereço:
Cidade:

UF:

CEP:

Endereço Eletrônico:

Telefone:

Representante Legal I:
Cargo/Função:

RG:

CPF:

RG:

CPF:

Representante Legal II:
Cargo/Função:

CONTRATADA:

CORREIOS – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de
1969.
Razão Social:
CNPJ/MF:
Endereço:
Cidade:

UF:

CEP:

Endereço Eletrônico:

Telefone:

Representante Legal I:
RG:

CPF:

Representante Legal II:
RG:

CPF:

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do
presente Instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II, da Lei 8.666/93,
conforme Processo nº ............................., CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e
VENDA DE PRODUTOS, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

Contrato Múltiplo Padronizado – Órgão Público
Versão: janeiro/2020

1

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio
de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais
e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e
utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento
disponibilizados.
1.2. Ao contratar o Pacote de Serviços, a CONTRATANTE será categorizada pelos
CORREIOS, conforme critérios definidos no Termo de Condições Comerciais disponível no
portal dos CORREIOS.
Observação: Os subitens 1.1 e 1.2 acima são aplicáveis para contratação de todos os serviços do
portfólio. Já os subitens 1.1 e 1.2 serão utilizados de forma alternativa quanto o cliente necessitar
contratar apenas os serviços exclusivos dos Correios, justificando a contratação por Inexigibilidade
de Licitação.
1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de serviços por meio de
Pacote de Serviços Exclusivos dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de
Condições Comerciais de Serviços Exclusivos e Anexos, quando contratados serviços
específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos
CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
1.2. Ao contratar o Pacote de Serviços Exclusivos, a CONTRATANTE será
categorizada pelos CORREIOS, conforme critérios definidos no Termo de Condições
Comerciais de Serviços Exclusivos disponível no portal dos CORREIOS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.
Os procedimentos comerciais e operacionais referentes a produtos e serviços a serem
adotados pelas partes encontram-se nos respectivos Anexos ou Termos disponibilizados no
portal dos CORREIOS.
2.2.
A relação de serviços e produtos disponibilizados a CONTRATANTE está detalhada
no Termo de Condições Comerciais, que poderá ser atualizada pelos CORREIOS mediante
comunicação prévia à CONTRATANTE.
Observação: O subitem 2.2 a seguir é alternativo em função da alteração do nome do Termo
referenciado.
2.2.
A relação de serviços e produtos disponibilizados a CONTRATANTE está
detalhada no Termo de Condições Comerciais de Serviços Exclusivos, que poderá ser
atualizada pelos CORREIOS mediante comunicação prévia à CONTRATANTE.
2.2.1 Os serviços e produtos constantes no pacote de serviços contratado, mencionados no
subitem 2.2. estarão disponíveis para utilização somente após seu cadastro nos sistemas
internos dos Correios.
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2.3.
Além dos produtos e serviços disponíveis no pacote contratado, poderá haver inclusão
de outros, ainda que específicos, mediante negociação entre as partes, registro formal da
solicitação e apostilamento do contrato.
2.3.1. A inclusão de produto ou serviço, previsto no subitem 2.3, dar-se-á após acréscimo
de Anexo específico e cadastro nos sistemas dos CORREIOS.
2.3.2. A exclusão de produto ou serviço previsto no subitem 2.3 ocorrerá mediante
comunicação de uma das partes, com aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1.

A CONTRATANTE se compromete a:

3.2.
Informar aos CORREIOS seus representantes credenciados, com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias úteis, para emissão do cartão de postagem. Nas informações
deverão constar o nome do órgão e do seu responsável, endereço, telefone para contato,
endereço eletrônico e os tipos de serviços a serem utilizados.
3.3.
Providenciar o cadastramento nos sistemas e ferramentas corporativas dos
CORREIOS para a devida utilização dos serviços disponibilizados.
3.4.
Controlar a utilização dos serviços e sistemas por parte de seus representantes
credenciados.
3.4.1. Por representantes credenciados entendam-se os órgãos vinculados hierarquicamente
entre si ou que compõem o mesmo órgão, cuja utilização do contrato for autorizada pelos
CORREIOS.
3.4.2. A infração contratual por parte dos representantes credenciados mencionados no
subitem 3.4.1 será de responsabilidade da CONTRATANTE, apurada no teor deste contrato.
3.5.
Observar e cumprir as regras gerais de aceitação de objetos e utilização dos serviços,
conforme previsto nos Termos e Condições disponibilizados no portal dos CORREIOS e/ou
nas Tarifas/Tabelas de Preços.
3.6.
Responder pelo cumprimento das exigências legais vigentes, bem como por todo e
qualquer tributo que possa ou venha a ser exigido, decorrentes do conteúdo enviado, bem
como pela veracidade das informações fornecidas.
3.7.
Informar aos CORREIOS e manter atualizados, por carta, ofício, telegrama ou sistema
de contratação, todos os dados cadastrais para as comunicações necessárias.
3.8.

Postar os objetos nas Unidades previamente acordadas com os CORREIOS.
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3.9.
Apresentar obrigatoriamente o cartão de postagem, ou outro instrumento autorizado
pelos CORREIOS, quando da utilização dos serviços e/ou aquisição de produtos.
3.10. A CONTRATANTE é a única responsável pelos cartões de postagem e senhas de
acesso aos sistemas, fornecidos pelos CORREIOS para a postagem, inclusive por parte de
seus representantes credenciados, respondendo por danos causados por sua utilização
indevida.
3.10.1. Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão de postagem ou senha de acesso, a
CONTRATANTE permanecerá responsável, enquanto não comunicar o fato oficialmente aos
CORREIOS, por meio de correspondência com prova de recebimento.
3.11. Na hipótese de qualquer alteração no cartão de postagem, comunicar aos CORREIOS
para as providências de cancelamento e emissão de novo cartão.
3.11.1. Acompanhar as informações relativas ao contrato, por meio do Sistema de
Faturamento Eletrônico – SFE, disponibilizado no portal dos CORREIOS.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CORREIOS
4.1.
Os CORREIOS se comprometem a disponibilizar informações necessárias à
execução deste contrato, tabelas de preços e tarifas relativas aos serviços, fatura de cobrança,
4.2.
Executar os serviços e venda de produtos nos termos e prazos previstos neste
contrato.
4.3.
Os CORREIOS deverão informar à CONTRATANTE os novos valores dos produtos e
serviços sempre que ocorrer atualização em suas tabelas e tarifas.
CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO
5.1.
Pela compra de produtos e utilização dos serviços constantes no pacote contratado,
a CONTRATANTE pagará aos CORREIOS os valores contidos em nas tabelas de preços e
tarifas vigentes.
5.2.
O reajuste das tabelas e tarifas mencionadas e dos valores mínimos dos Pacotes de
Serviços, observará a periodicidade legal mínima de 12 (doze) meses, contada a partir da data
do início da vigência da tabela, independentemente da data de inclusão do serviço ou produto
neste contrato.
5.3.
O prazo estipulado no subitem 5.2 poderá ser reduzido, se o Poder Executivo assim
o dispuser.
5.3.1. Independente do procedimento de reajuste, os valores definidos para os serviços
prestados e para os produtos vendidos poderão ser revistos, visando à manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
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do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.
5.3.2. Havendo forma de valor e reajuste distintos daqueles previstos no subitem 5.2, os
mesmos serão estabelecidos nos Anexos dos serviços Específicos.
5.3.3. A revisão das tarifas dos serviços prestados pelos CORREIOS será promovida pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em conformidade com o Art.70,
I da Lei nº 9069, de 29 de junho de 1995, combinada com o Portaria n°152 de 09 de julho de
1997 do Ministério da Fazenda.
5.4.
O valor mínimo de faturamento será revisto quando da atualização das tabelas e
tarifas ou dos Pacotes de Serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1.
Os CORREIOS disponibilizarão à CONTRATANTE em seu portal na internet por meio
do Sistema de Fatura Eletrônica - SFE, a fatura correspondente aos produtos adquiridos e
serviços prestados no ciclo de faturamento.
6.1.1. O sistema conterá ainda informações sobre o ciclo de faturamento, prazo para
disponibilização da fatura e vencimento.
6.1.2. Adicionalmente, o boleto para pagamento também poderá ser encaminhado para o
endereço pré-estabelecido, conforme ciclo e vencimento determinados para o contrato.
6.1.3. Será considerada improcedente contestação dos valores de encargos por atraso de
pagamento sob alegação de não entrega da fatura física até seu vencimento, uma vez que
ela poderá ser emitida pela CONTRATANTE por meio do sistema SFE.
6.2.
Na hipótese de não haver tempo hábil para a consolidação de todas as postagens
efetuadas no ciclo de faturamento, aquelas remanescentes serão faturadas e/ou consideradas
em lançamentos em ciclos posteriores.
6.3.
Será estabelecido valor mínimo de faturamento de acordo com o pacote contratado,
Anexos de produtos e serviços específicos ou periodicidade acordada entre as partes.
6.3.1. O valor mínimo de faturamento será correspondente ao Pacote de Serviços contratado
e será informado no Termo de Condições Comerciais. Para os serviços que exigirem valor
mínimo de faturamento exclusivo, será estabelecido no Anexo ou Termo específico.
Observação: O subitem 2.2 a seguir é alternativo em função da alteração do nome do Termo
referenciado.
6.3.1. O valor mínimo de faturamento será correspondente ao Pacote de Serviços contratado
e será informado no Termo de Condições Comerciais de Serviços Exclusivos. Para os serviços
que exigirem valor mínimo de faturamento exclusivo, será estabelecido no Anexo ou Termo
específico.
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6.3.2. O valor mínimo de faturamento do Pacote de Serviços será cobrado após o segundo
ciclo de faturamento indicado no sistema SFE. A isenção citada não se aplica a contratos
sucedâneos.
6.3.3. Havendo alteração no contrato ou no pacote de serviço, que implique em mudança de
valor mínimo dentro do ciclo de faturamento, o cálculo do complemento a ser cobrado levará
em consideração a proporcionalidade dos valores mínimos de faturamento utilizados dentro
do ciclo.
6.3.4. Na hipótese de o valor a ser pago pelo cliente, relativo aos serviços prestados, ser
inferior à valor mínimo de faturamento do ciclo, a fatura emitida ao final de cada ciclo incluirá,
além desse valor, um complemento para que o montante a ser pago atinja a importância
definida. Nos casos de emissão de fatura descentralizada, este valor será lançado para o
Centro de Custo principal do contrato.
6.3.5. No caso de suspensão do cumprimento de suas obrigações conforme disposto na
cláusula Oitava não haverá incidência de valor mínimo de faturamento no período abrangido
pela suspensão, sendo aplicada a proporcionalidade pelos dias utilizados nos ciclos anteriores
à suspensão e posteriores à reativação.
6.3.6. Poderá ocorrer a restituição, mediante crédito em fatura posterior, de parte da
complementação financeira correspondente ao valor de postagens remanescentes quando da
ocorrência da situação descrita no subitem 6.2.
6.4.
O pagamento da fatura deverá ser realizado por via bancária, conforme instruções
constantes do próprio documento de cobrança.
6.5.
A forma de pagamento por meio de crédito em conta corrente somente será aceita
mediante autorização prévia e expressa da área financeira dos CORREIOS. Eventual depósito
sem a anuência dos CORREIOS não caracterizará a quitação da fatura, estando a
CONTRATANTE sujeita às sanções previstas na cláusula Oitava.
6.5.1. Quando o pagamento ocorrer pela rede bancária, a baixa da fatura dar-se-á após o
crédito na conta corrente dos CORREIOS e a respectiva compensação de cheque que
porventura venha intermediar a liquidação do título.
6.5.2. Em observância a Instrução Normativa 119/2000 e à IN/SRF 459/2004, a fonte
pagadora deverá fornecer aos CORREIOS, comprovante de retenção do imposto de renda,
até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-calendário subsequente àquele a que se
referirem os rendimentos informados, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte. O envio do informe deverá ser efetuado por meio de carta ao
seguinte endereço: CORREIOS – Departamento de Tributos SBN Quadra 1 – Asa Norte,
Brasília/DF
CEP:
70002-900
ou
por
meio
eletrônico
para
comprovanteretencao@correios.com.br.
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6.5.3. Caso sejam realizadas retificações na Declaração de Rendimentos, o novo
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, deverá
ser reenviado imediatamente, para um dos endereços citados no subitem 6.5.2.
6.5.4. No caso de o pagamento das faturas ser efetuado por meio do SIAFI - Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal, deve ser utilizado o procedimento OBFatura
– Extra-SIAFI, que possibilita a operacionalização do pagamento com a indicação do código
de barras ou linha digitável constantes do boleto de cobrança.
6.6.
Qualquer reclamação sobre erros de faturamento deverá ser apresentada pela
CONTRATANTE, preferencialmente, junto à Central de Atendimento dos CORREIOS – CAC
ou pelo Fale com os Correios, e receberá o seguinte tratamento.
6.7.
Reclamação apresentada sem o pagamento da fatura, será admitida até a data do
vencimento:
6.7.1. Se for procedente, os CORREIOS emitirão nova fatura com o valor correto e com nova
data de vencimento.
6.7.2. Se for improcedente, a CONTRATANTE pagará a fatura. Caso o pagamento ocorra
após o vencimento, pagará também os acréscimos legais previstos na cláusula Oitava, pelo
prazo necessário para a apuração por parte dos CORREIOS.
6.8.
Após a data de vencimento, a reclamação somente será aceita com o pagamento
integral da fatura.
6.9.
Serão recebidas reclamações até 90 (noventa) dias contados a partir do vencimento
da fatura.
6.9.1. Se for procedente será efetuada a devida compensação na fatura seguinte, atualizada
pela taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC Meta. No caso de quitação
de fatura, os valores correspondentes à reclamação e acatados pelos CORREIOS, serão
considerados em ciclos de faturamento posteriores.
6.9.2. Os encargos e multas decorrentes de atraso de pagamento de fatura, bem como
débitos e créditos relativos a eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos neste
contrato, serão lançados em ciclos posteriores, devidamente discriminados.
6.9.3. Os créditos devidos pelos CORREIOS, relativos a indenizações, cujos fatos geradores
foram apurados e devidamente comprovados pelos CORREIOS, serão pagos diretamente à
CONTRATANTE via crédito em fatura.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
Observação: Na minuta a ser apresentada ao CONTRATANTE, constará quatro opções subitens
7.1.. O CONTRATANTE deverá optar por uma das redações abaixo de acordo com a sua
justificativa de contratação.
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7.1. O prazo de vigência do presente contrato será de XX (XXXXXXX) meses, a partir da
data de sua assinatura.
OU
7.1. O prazo de vigência do presente contrato será de XX (XXXXX) meses, a partir do dia
(xx/xx/xxxx)
OU
7.1. O prazo de vigência do presente contrato, em conformidade com o Inciso II, do
Artigo 57 da Lei 8.666/93, será de XX (XXXX) meses a partir da data de sua assinatura,
podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos até
o limite de 60 (sessenta) meses.
OU
7.1. O prazo de vigência do presente contrato, em conformidade com o Inciso II, do
Artigo 57 da Lei 8.666/93, será de XX (XXXX) meses a partir de (XX/XX/XXXX), podendo
prorrogar-se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de
60 (sessenta) meses
CLÁUSULA OITAVA – DO INADIMPLEMENTO
8.1.
O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação escrita, com prova de recebimento, para
que a parte inadimplente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize a situação ou apresente
defesa.
8.1.1. Se for apresentada defesa, a parte prejudicada deverá se manifestar sobre esta no
mesmo prazo.
8.1.2. Quando a decisão motivada não acolher as razões da defesa, a parte inadimplente
deverá regularizar a situação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da
comunicação formal desse fato.
8.1.3.
O descumprimento do subitem anterior poderá ensejar a rescisão do contrato, a
critério da parte prejudicada, sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos, além
das demais sanções contratuais e legais aplicáveis.
8.1.3.1. O atraso de pagamento por prazo superior a 90 (noventa) dias concede aos
CORREIOS o direito de suspender o cumprimento de suas obrigações ou rescindir o contrato
conforme previsto no Artigo 78, da Lei 8.666/93.
8.1.4. A não-quitação da fatura até a data de vencimento poderá ensejar a suspensão da
prestação dos serviços.
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8.1.4.1. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente,
entre a data do vencimento e a data da efetiva compensação do crédito aos CORREIOS, de
acordo com a variação da taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC Meta,
acrescido de multa de 2% (dois por cento) e demais cominações legais, independentemente
de notificação. Neste caso, os encargos decorrentes do atraso de pagamento serão cobrados
em ciclos posteriores.
8.1.5. Se permanecer inadimplente, a CONTRATANTE terá seu CNPJ inscrito no Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, pelos CORREIOS,
em obediência ao disposto na Lei 10.522 de 19 de julho de 2002.
8.1.5.1. Será de responsabilidade do CONTRATANTE as custas e as despesas cartoriais,
caso haja necessidade dos CORREIOS recorrerem ao mecanismo de “PROTESTO DE
TÍTULO”, para reaver os seus valores devidos, por atraso no pagamento de faturas, podendo
ser pagas diretamente nos cartórios ou ressarcidas aos CORREIOS se o pagamento das
custas ocorrer de forma antecipada.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1.

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:

9.1.1. Por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação formal, com prova
de recebimento e aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias.
9.1.1.1. Quando a solicitação de rescisão ocorrer concomitantemente à formalização de
contrato sucedâneo, com valor mínimo igual ou superior, a rescisão poderá ocorrer na data
da formalização do pedido, independente do aviso prévio a que se refere o subitem anterior.
Os serviços e produtos constantes no contrato sucedâneo estarão disponíveis para utilização
somente após seu cadastro nos sistemas dos Correios.
9.1.2. Automaticamente pelos Correios, sem aviso prévio, quando da não utilização de
serviços ou aquisição de produtos pelo período igual ou superior a 6 (seis) meses
consecutivos.
9.1.3.

Por inadimplemento, conforme consta na Cláusula Oitava.

9.1.4. Na hipótese de ocorrer qualquer das situações e formas previstas no bojo dos artigos
78 e 79 da Lei 8.666/93, obedecido ao disposto no subitem 8.1.
9.2. Quando ocorrer interesse público, as partes poderão rescindir unilateralmente o contrato,
nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 58, II,
combinado com parágrafo 3º do artigo 62, do mesmo Estatuto Licitatório.
9.3. No caso de rescisão, fica assegurado aos CORREIOS o direito de recebimento dos
valores correspondentes aos serviços prestados à CONTRATANTE e produtos adquiridos
pela mesma até a data da rescisão, bem como à proporcionalidade dos valores mínimos
contratados, de acordo com as condições de pagamento estabelecidas neste contrato.
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9.4. Da mesma forma fica garantida à CONTRATANTE a devolução de seus objetos e valores
devidos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato
têm seu valor estimado em R$
(
).
10.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:
Elemento de Despesa:
Projeto/Atividade/Programa de Trabalho:
10.3. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APROVAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO
11.1. O presente contrato terá validade depois de aprovado pelos órgãos competentes da
CONTRATANTE e dos CORREIOS.
11.2. A realização de licitação e a prestação de garantia foram dispensadas com base no
Artigo 24, Inciso VIII, da Lei 8.666/93.
Observação: A primeira “Décima Primeira Cláusula” denomina-se o padrão. A Segunda
“Décima Primeira Cláusula” trata-se da redação opcional em caso de solicitação do
CONTRATANTE. Sobre o tema, já existem alguns pareceres oriundos de consulta deste DEVEN.
Citamos como exemplo: NJ 0.282/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APROVAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
11.1. O presente contrato terá validade depois de aprovado pelos órgãos competentes
da CONTRATANTE e da ECT.
11.2. A realização de licitação é inexigível com base no caput do Artigo 25, da Lei
8.666/93.
Observação: As cláusulas Décima Segunda à Décima Sexta não constarão na redação padrão
a ser disponibilizada para a força de vendas. As demais cláusulas posteriores serão
renumeradas quando da publicação em rede interna.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Contrato, especialmente nos casos omissos, será regido pelo disposto na
Lei nº 8.666/1993 e legislação aplicável ao assunto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APROVAÇÃO DA MINUTA
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A minuta deste CONTRATO foi aprovada pela Consultoria Jurídica nos termos do art.
38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANTICORRUPÇÃO
As partes se comprometem a não oferecer direta ou indiretamente, vantagens a
terceiros e nem solicitar, prometer ou aceitar para benefícios próprios ou de outrem,
ofertas com propósito de obter julgamento favorável sobre os serviços a prestar.
OU
As partes se comprometem a não oferecer direta ou indiretamente, vantagens a
terceiros e nem solicitar, prometer ou aceitar para benefícios próprios ou de outrem,
ofertas com propósito de obter julgamento favorável sobre os serviços a prestar.
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone XXXX-XXXXXX
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
15.1. A CONTRATANTE nomeará um Gestor titular e seu respectivo substituto, para
executar a fiscalização da prestação dos serviços objetos do presente contrato, que
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório próprio, cuja
cópia será encaminhada à ECT, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas.
15.2. A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRANTE em nada restringe a
responsabilidade das partes, no que concerne aos objetos deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA declara que recebeu cópia da Portaria STJ n. 293, de 31 de maio de
2012, tendo sido informada sobre a política de sustentabilidade do Superior Tribunal de
Justiça, comprometendo-se pelo presente instrumento a atender os requisitos legais e
os definidos na referida Portaria, se aplicáveis ao objeto desse contrato.
Observação: O subitem 12.9.4. pode ser retirado da redação padrão em situações de solicitação
do CONTRATANTE após análise do DEVEN.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A utilização dos serviços pela CONTRATANTE está condicionada ao limite de crédito
disponibilizado pelos CORREIOS, informado na fatura.
12.2. As partes responderão pelo cumprimento das exigências relativas à documentação
fiscal, na forma da legislação vigente, sendo que os tributos que forem devidos em decorrência
direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução constituem ônus de
Contrato Múltiplo Padronizado – Órgão Público
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responsabilidade exclusiva do respectivo contribuinte, conforme definido na legislação
vigente.
12.2.1. Havendo imputação de responsabilidade tributária a uma parte em decorrência de fato
cuja responsabilidade originária seja da outra parte, caberá a esta ressarcir àquela os valores
efetivamente pagos.
12.2.2. Para efeito do ressarcimento exposto no subitem anterior, a obrigação será
considerada direito líquido e certo, devendo ser realizada em 10 (dez) dias, contados da data
da comprovação de recebimento da comunicação oficial do seu pagamento.
12.3. Em complementação à obrigatoriedade legal expressa nos artigos 5º e 6º, da Lei
6.538/78, as partes devem também guardar sigilo absoluto sobre informações proprietárias e
confidenciais necessárias à prestação dos serviços ora contratados, quais sejam,
documentos, informações, programas inerentes aos serviços contratados, planos de triagem,
softwares de gerenciamento, dentre outras.
12.3.1. Quando houver necessidade de divulgação de qualquer uma dessas informações, por
determinação de órgão competente para tal, a parte interessada deverá solicitar, previamente,
autorização expressa à outra.
12.4. Este contrato poderá ser revisto total ou parcialmente, a qualquer época, mediante
prévio entendimento entre as partes.
12.5. Alterações decorrentes de especificações da prestação de serviços e venda de
produtos, estabelecidos neste instrumento, serão formalizadas por apostilamento,
respeitando-se o disposto na legislação aplicada.
12.6. Havendo lacuna nos Anexos, Termos, serão aplicados os procedimentos gerais
previstos neste contrato.
12.7. A CONTRATANTE e seus autorizados são responsáveis, civil e criminalmente, por
danos causados a pessoas, bens, equipamentos, sistemas e materiais dos CORREIOS,
clientes e sociedade, em virtude da inobservância dos dispositivos legais e regulamentares.
12.8.

Os CORREIOS não se responsabilizam:

12.8.1. Por valor incluído em objetos postados/entregues aos CORREIOS sem a respectiva
contratação do serviço de valor de valor declarado.
12.8.2. Pela demora na execução de qualquer serviço, resultante de omissão ou erro por parte
da CONTRATANTE.
12.8.3. Por prejuízos indiretos e benefícios não-realizados.
12.8.4. Por objeto que, no todo ou em parte, seja confiscado ou destruído por autoridade
competente, desde que haja comprovação documental.
Contrato Múltiplo Padronizado – Órgão Público
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12.9. A responsabilidade dos CORREIOS cessa, sem prejuízo do disposto nos respectivos
Anexos e Termos nas seguintes condições:
12.9.1. Quando o objeto tiver sido entregue no endereço do destinatário a quem de direito ou
restituído à CONTRATANTE.
12.9.2. Término do prazo para a reclamação.
12.9.3. Em caso fortuito ou de força maior (catástrofes naturais, guerra, revolução, motim,
tumulto e qualquer outro movimento de natureza popular), regularmente comprovados,
impeditivos da execução do contrato.
12.9.4. Nos casos de paralisação da jornada de trabalho independentemente de sua vontade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o Foro da Justiça Federal,
Seção Judiciária do
, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato:
(assinado eletronicamente)

Contrato Múltiplo Padronizado – Órgão Público
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

34.028.316/0001-03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS SEDE
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 19/02/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Consta
Nada Consta
Nada Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
(Isento)
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

Emitido em: 20/11/2020 12:25
CPF: 973.476.980-49
Nome: ALINE CRISTINA FERREIRA

27/04/2021
20/11/2020
02/04/2021
Pendência)
24/09/2020 (*)

31/05/2021
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível V - Qualificação Técnica
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

34.028.316/0001-03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS SEDE
Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível:

Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 20/11/2020 12:27
CPF: 973.476.980-49
Nome: ALINE CRISTINA FERREIRA
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

34.028.316/0001-03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS SEDE
Credenciado

Ocorrência 1:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
170059 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM RECIFE/PE
21/10/2010
196150002642007
APLICAçãO DA SANçãO DE ADVERTêNCIA PREVISTA NA CLáUSULA 16ª,
INCISO IDO CONTRATO/SRRF04 Nº 11/2007. A APLICAçãO DA
PENALIDADE FOI PELO DESCUMPRIMENTO DA CLáUSULA 3ª, ITEM 3.4,
CARACTERIZANDO DEMORA PARA RETORNO DOS ARS, ARS
EXTRAVIADOS E RASTREAMENTO DO AR SEM REGISTRO DE
ENTREGA,
TODOS
PROBLEMAS
DE
CERTA
FREQUêNCIA,
OCASIONANDO ATRASO DOS PROCESSOS FISCAIS DE RELEVANTE
INTERESSE PúBLICO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM
RECIFE.

Ocorrência 2:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
925480 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
17/02/2011
458/2010
Número do Contrato: 31/2009
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, através da Secretária de Gestão
Administrativa, no uso de suas atribuições, aplica à referida empresa por
inexecução parcial do contrato, ensejando em Advertência, de acordo o
disposto no art. 87, I da Lei n.º 8.666/93.

Emitido em: 20/11/2020 12:28
CPF: 973.476.980-49
Nome: ALINE CRISTINA FERREIRA
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

34.028.316/0001-03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS SEDE
Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 20/11/2020 12:28
CPF: 973.476.980-49
Nome: ALINE CRISTINA FERREIRA

1 de

1

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

34.028.316/0001-03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS SEDE
Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 20/11/2020 12:29
CPF: 973.476.980-49
Nome: ALINE CRISTINA FERREIRA

1 de
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:
Prezados, encaminho processo de Dispensa de Licitação para análise e emissão de parecer.

Assinatura:
Despacho assinado eletronicamente por:
Aline Cristina Ferreira, Aline Cristina Ferreira - COORDENADOR - FG2 - SS-COLIC, SS-COLIC, em 23/11/2020 14:31:19.

23/11/2020_______________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL
RIO-GRANDENSE
SECRETARIA DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA
NOTA JURÍDICA n. 00450/2020/SMA/PFIFSUL RIO-GRANDENSE/PGF/AGU
NUP: 00842.000701/2020-99
PROCESSO: 23164.001463/2020-73.
INTERESSADO: Coordenadoria de Licitações e Compras do Câmpus Sapucaia do Sul do Instituto Federal
Sul-rio-grandense.
ASSUNTO: Dispensa de Licitação nº. 17/2020.
REFERÊNCIAS: Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

1.
Na forma do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93, a Coordenadoria de Compras
submete a esta Procuradoria Jurídica a presente Dispensa de Licitação a ser processada pelo CÂMPUS
SAPUCAIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIOGRANDENSE objetivando a contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT, para os serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de
correspondência, valores e encomendas.
2.

Sobre a matéria o artigo 24, VIII, e o artigo 26 da Lei de Licitações assim dispõe:
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos
ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que
tenha sido criado para esse ﬁm especíﬁco em data anterior à vigência desta Lei, desde que
o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
(...)
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justiﬁcadas, e o
retardamento previsto no ﬁnal do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratiﬁcação e publicação
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

3.
In casu , a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS enquadra-se na norma
supramencionada, pois foi criada pela Lei nº. 509, de 20 de março de 1.969.
4.
No mesmo sentido, o art. 26 caput, do Mandamento Licitatório determina que as dispensas
previstas no inciso III e seguintes do art. 24, sejam necessariamente justiﬁcadas. Assim, veriﬁca-se à ﬂs.
05/07 Termo de Referência, justificando, atendendo o artigo supracitado.
5.
No que tange a obtenção de preços e condições mais vantajosas, bem como no que tange
aos procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de
bens e contratação, a Administração estimou o valor com base em anos anteriores conforme documento
de ﬂ. 6, em cumprimento ao disposto nos artigos 26, parágrafo único, inciso III, e 43, inciso IV, da Lei nº
8.666/1993.
6.
Pelo exposto, conclui-se que a Administração poderá levar a termo a presente Dispensa de
Licitação, desde que observados os demais preceitos fixados em lei para sua aplicação.
É a manifestação jurídica que submetemos à Coordenadoria de Compras da Reitoria do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense.

Pelotas, 30 de novembro de 2020.

JACI GERALDO DA ROSA ALBUQUERQUE
Procurador-Chefe PF/IF SUL-RIO-GRANDENSE
OAB/RS 25.020 – Mat. 0274384
Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00842000701202099 e da chave de
acesso 39eb05a7 (FSAF)

Documento assinado eletronicamente por JACI GERALDO DA ROSA ALBUQUERQUE, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 543978089 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): JACI GERALDO DA ROSA ALBUQUERQUE. Data e Hora: 01-12-2020 10:07. Número de Série:
47565941105906353762656606240. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO



Nº do Processo SUAP: 23164.001463.2020-73

Modalidade: Dispensa de Licitação

Número: 17/2020

DOCUMENTO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO

RECONHECIMENTO

Face à documentação apresentada, reconheço a situação de Dispensa de Licitação disposta no
art. 24, inciso VIII da Lei n.º 8.666/93, comunicando, no prazo legal, à autoridade superior, para
ratificação e determinação do cumprimento dos demais requisitos, como preceitua o artigo, da
supracitada Lei.

RATIFICAÇÃO

Ratifico, conforme determina o art. 26 da Lei n.º 8.666/93, o reconhecimento da situação de
Dispensa de Licitação, determinando a publicação do extrato deste no Diário Oficial da União,
observado o prazo legal.

*Es te doc umento dever á s er a s s i na do pel o Di r etor / Chefe de Depa r ta mento pa r a o RECO NHECI MENTO e pel o
or dena dor de des pes a pa r a a RATI FI CAÇÃO .

Documento assinado eletronicamente por:
Ca r ol i na Soa r es da Si l va , DI RETO R ADJUNTO - CD3 - SS-DADG , em 03/12/2020 13:20:18.
Di ego Fel dma nn Bor ba , CHEFE DE DEP ARTAMENTO - CD4 - SS-DEAP , em 03/12/2020 11:12:43.
Al i ne Cr i s ti na Fer r ei r a , CO O RDENADO R - FG2 - SS-CO LI C , em 03/12/2020 11:06:22.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 03/12/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Códi go Ver i fi c a dor : 82318
Códi go de Autenti c a ç ã o: 1b8bbfba65
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 232, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SULRIO-GRANDENSE
CÂMPUS CAMAQUÃ

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado
n.º 23/2019/PAL/REI/IFTO, de 12 de agosto de 2019, que acordam o Campus Palmas, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, e Leonardo Luigi Perotto,
com base na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo
Determinado nº 23/2019/PAL/REI/IFTO, de 12 de agosto de 2019, extrato publicado no
DOU de 13 de agosto de 2019, prorrogando-se o termo de vigência até 3 de julho de 2021,
em conformidade com o disposto na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
PROCESSO: 23236.012926/2019-06
DATA DA ASSINATURA: 3 de dezembro de 2020
SIGNATÁRIOS: Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-geral, como contratante, e Leonardo
Luigi Perotto, como contratado.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2020 - UASG 151878
Nº Processo: 23339000730202046 . Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de recepcionista a serem prestados ao Campus
Camaquã (Remanescente do Pregão 01/2017). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de
remanescente de licitação, conforme previsão legal. Declaração de Dispensa em
02/12/2020. PATRICK COELHO VIEIRA. Chefe do Departamento de Administração e
Planejamento. Ratificação em 03/12/2020. TALES EMILIO COSTA AMORIM. Diretor Geral.
Valor Global: R$ 87.314,40. CNPJ CONTRATADA : 02.294.475/0001-63 UNISERV - UNIAO DE
SERVICOS LTDA.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2019
ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado
n.º 30/2019/PAL/REI/IFTO, de 9 de outubro de 2019, que acordam o Campus Palmas, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, e Jonathas Pereira
Rabêlo, com base na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
OBJETO: Fica retificado o 3º Termo Aditivo, de 1º de dezembro de 2020, extrato publicado
no DOU de 1º de dezembro de 2020, seção 3, página 96, referente ao Contrato de
Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.º 30/2019/PAL/REI/IFTO, de 9 de outubro
de 2019, firmado entre o Campus Palmas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins, e Jonathas Pereira Rabêlo, da seguinte forma: onde se lê "3 de
julho de 2020" leia-se "3 de julho de 2021".
PROCESSO: 23236.023016/2019-41
DATA DA ASSINATURA: 3 de dezembro de 2020
SIGNATÁRIOS: Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-geral, como contratante, e Jonathas
Pereira Rabêlo, como contratado.

(SIDEC - 03/12/2020) 151878-26436-2020NE000001

CÂMPUS CHARQUEADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020 - UASG 158340
Nº Processo: 23166000883202012. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica, em regime de empreitada
por preço global, para a execução da obra de execução do Bloco 20 - Módulo I do Campus
Charqueadas do Instituto Federal sul-rio-grandense, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
04/12/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Http://www.charqueadas.ifsul.edu.br/portal/,
Rua
General
Balbão
81
Centro
Charqueadas/RS
ou
https://www.gov.br/compras/edital/158340-2-00001-2020.
Entrega
das
Propostas:
21/12/2020 às 09h00. Endereço: R. General Balbão, 81, Centro - Charqueadas/RS.
Informações
Gerais:
Arquivos
disponíveis
no
site
http://www.charqueadas.ifsul.edu.br/portal/.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1/2020
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado
n.º 1/2020/PAL/REI/IFTO, de 24 de janeiro de 2020, que acordam o Campus Palmas, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, e Viviane Zarembski
Braga, com base na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo
Determinado nº 1/2020/PAL/REI/IFTO, de 24 de janeiro de 2020, extrato publicado no DOU
de 27 de janeiro de 2020, prorrogando-se o termo de vigência até 3 de julho de 2021, em
conformidade com o disposto na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
PROCESSO: 23236.029455/2019-67
DATA DA ASSINATURA: 3 de dezembro de 2020
SIGNATÁRIOS: Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-geral, como contratante, e Viviane
Zarembski Braga, como contratado.

SAMANTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA HUZALO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
(SIASGnet - 03/12/2020) 158340-26436-2020NE800001

CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020 - UASG 158339
Nº Processo: 23164001463202073 . Objeto: Esta contratação tem por objeto a prestação,
pela ECT, de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos
de correspondência, valores e encomendas em âmbito nacional. A nova política comercial
da ECT oferece a partir do ano de 2021 os serviços de postagens e encomendas em
território nacional e internacional a partir de pacotes de serviços, devendo o Campus
Sapucaia do Sul aderir ao pacote de serviços que melhor atenda suas demandas. Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de
Dispensa em 03/12/2020. DIEGO FELDMANN BORBA. Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento. Ratificação em 03/12/2020. MACK LEO PEDROSO. Diretor
Geral. Valor Global: R$ 39.258,29. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0001-03 EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5/2020
ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado
n.º 5/2020/PAL/REI/IFTO, de 13 de março de 2020, que acordam o Campus Palmas, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, e Vanessa de Oliveira
Alves , com base na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
OBJETO: Fica alterada a CLÁUSULA SEXTA do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo
Determinado n.º 5/2020, 13 de março de 2020, extrato publicado no DOU de 17 de março
de 2020, prorrogando-se o termo de vigência até 3 de julho de 2021, em conformidade
com o disposto na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
PROCESSO: 23236.000194/2020-37
DATA DA ASSINATURA: 3 de dezembro de 2020
SIGNATÁRIOS: Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-geral, como contratante, e Vanessa
de Oliveira Alves, como contratado.

(SIDEC - 03/12/2020) 158339-26436-2020NE800001

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 4/2020

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2020
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado
n.º 6/2020/PAL/REI/IFTO, de 23 de abril de 2020, que acordam o Campus Palmas, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, e Paulo André Machado
Kulsar, com base na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo
Determinado nº 6/2020/PAL/REI/IFTO, de 23 de abril de 2020, extrato publicado no DOU
de 27 de abril de 2020, prorrogando-se o termo de vigência até 3 de julho de 2021, em
conformidade com o disposto na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
PROCESSO: 23236.031438/2018-17
DATA DA ASSINATURA: 3 de dezembro de 2020
SIGNATÁRIOS: Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-geral, como contratante, e Paulo
André Machado Kulsar, como contratado.

Após análise dos documentos de habilitação e análise dos documentos de qualificação
técnica, realizada, pela Diretoria de Projetos e Obras do IFSul, a Comissão Permanente de
Licitações decide julgar habilitada no presente certame a empresa: ROTA ENGENHARIA
LTDA.
SIMONE MAGALI MARINHO JARDIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
(SIDEC - 03/12/2020) 158126-26436-2020NE800012
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020 - UASG 158126

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO TRIÂNGULO MINEIRO

Nº Processo: 23163003474202006. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a aquisição artefatos de concreto e postes metálicos de
iluminação a fim de suprir as necessidades de acessibilidade e iluminação/segurança do
Câmpus Avançado Intermediário Novo Hamburgo do Instituto Federal Sul-rio-grandense,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 5. Edital: 04/12/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Goncalves
Chaves,3218
Centro
Reitoria,
Centro
Pelotas/RS
ou
https://www.gov.br/compras/edital/158126-5-00028-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 04/12/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2020
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 18/2020
ESPÉCIE: Extrato do Acordo de Cooperação número 18/2020; CONCEDENTE: Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, CNPJ 10.695.891/0001-00;
CONVENENTE: Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial -EMBRAPII; CNPJ:
18.234.613/0001-59; OBJETO: Estabelecimento de cooperação entre os Partícipes,
mediante a concessão de recursos financeiros não reembolsáveis pela EMBRAPII ao POLO
EMBRAPII IFTM Campus Uberaba em Estruturação, visando ao financiamento parcial dos
custos de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação -P,D&I que vierem a ser
contratados pelo POLO EMBRAPII IFTM Campus Uberaba em Estruturação junto a Empresas
do setor industrial, consoante o Plano de Ação e o Programa de Formação de RH para
Inovação anexos a este termo; VIGÊNCIA: 03(três) anos; DATA DA ASSINATURA:
20/11/2020; SIGNATÁRIOS: Deborah Santesso Bonnas, Reitorado IFTM; Jorge Almeida
Guimarães, Diretor Presidente da EMBRAPII; Carlos Eduardo Pereira, Diretor de Operações
da EMBRAPII.

CLARISSA NOGUEIRA E SILVA
Diretora de Planejamento em Substituição
(SIASGnet - 03/12/2020) 158126-26436-2020NE800012

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO TOCANTINS
CAMPUS PALMAS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2020 - UASG 153978

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado
n.º 16/2019/PAL/REI/IFTO, de 11 de abril de 2019, que acordam o Campus Palmas, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, e Witer Fonseca Naves,
com base na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo
Determinado n.º 16/2019/PAL/REI/IFTO, de 11 de abril de 2019, extrato publicado no DOU
de 12 de abril de 2019, prorrogando-se o termo de vigência até 11 de abril de 2021, não
podendo ser prorrogado novamente mediante celebração de novo termo aditivo, por ter
atingido o limite máximo de 2 (dois) anos, em conformidade com o disposto na Lei n.º
8.745, de 9 de dezembro de 1993.
PROCESSO: 23236.003264/2019-75
DATA DA ASSINATURA: 3 de dezembro de 2020
SIGNATÁRIOS: Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-geral, como contratante, e Witer
Fonseca Naves, como contratado.

Nº Processo: 23036006771201917.
PREGÃO SISPP Nº 8/2020. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. CNPJ Contratado: 33113309000147. Contratado : VALID
SOLUCOES S A -.Objeto: Contratação de serviços de produção gráfica envolvendo a
disponibilização de ambiente seguro e sigiloso com capacidade produtiva adequada
para diagramação, impressão, manuseio, embalagem, rotulagem e entrega para
distribuição dos cadernos de provas e materiais administrativos destinados à realização
do ENADE e ENCCEJA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 03/12/2020 a
03/12/2021. Valor Total: R$33.428.355,00. Fonte: 8142261010 - 2020NE800602. Data
de Assinatura: 03/12/2020.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020120400082

(SICON - 03/12/2020) 153978-26290-2020NE800002
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Cópi a de des pa cho #152055 di gi ta l i mpres s o por Frederi co Juni or (1814808) em 22/01/2021 08:50.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:
Segue processo eletrônico referente à Dispensa de Licitação 17/2020- Contratação da ECT, para prestação de serviços postais de
recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas em âmbito nacional.
Dispensa de Licitação já lançada no Comprasnet e publicada no DOU. Atenciosamente, Aline Cristina Ferreira

Assinatura:
Despacho assinado eletronicamente por:
Aline Cristina Ferreira, Aline Cristina Ferreira - COORDENADOR - FG2 - SS-COLIC, SS-COLIC, em 04/12/2020 10:03:39.

04/12/2020_______________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por:
Di ego Fel dma nn Bor ba , CHEFE DE DEP ARTAMENTO - CD4 - SS-DEAP , em 07/12/2020 14:43:45.
Ca r ol i na Soa r es da Si l va , DI RETO R ADJUNTO - CD3 - SS-DADG , em 07/12/2020 14:07:29.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/12/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Códi go Ver i fi c a dor : 82689
Códi go de Autenti c a ç ã o: e394958f74

Cópi a de des pa cho #153144 di gi ta l i mpres s o por Frederi co Juni or (1814808) em 22/01/2021 08:50.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:
Segue o processo com o empenho 2020NE800260 para emissão do contrato.

Assinatura:
Despacho assinado eletronicamente por:
Caroline Bordin Minetti, Caroline Bordin Minetti - ADMINISTRADOR, SS-COCAF, em 09/12/2020 07:55:28.

09/12/2020_______________________________________________________________

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS

CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS
CONTRATANTE:
Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL- RIO
- GRANDENSE - RS
CNPJ/MF: 10729992/0002-27

Inscrição Estadual:

Nome Fantasia: INSTITUTO FEDERAL SUL- RIO GRANDENSE -RS CAMPUS SAPUCAIA
Endereço: AV COPACABANA 100 PIRATINI
Cidade: SAPUCAIA DO SUL

UF: RS

CEP: 93216-120

Endereço Eletrônico:
mackpedroso@sapucaia.ifsul.edu.br

Telefone: (51) 3452-9200

Representante Legal I: MACK LÉO PEDROSO
RG:2018385076

Cargo/Função: DIRETOR - GERAL

CPF: 414749370-04

CONTRATADA:
CORREIOS – Empresa Pública, cons tuída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março
de 1969.
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ/MF: 34.028.316/0026-61

Nome fantasia: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100 - 7º ANDAR - CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE

UF:

CEP: 90002-900

RS
Endereço
Eletrônico:
rj1contratoscomerciais@correios.com.br

Telefone: (51) 3220-8441

Representante Legal I: HELEN APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO
RG: 20.747.688-3 SSP/SP

CPF: 259.583.398-77

Representante Legal II: ALAN VALTER TAVARES
RG: 01130007802 DETRAN/RJ

CPF: 075.635.697-07

As partes, acima iden ﬁcadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente
Instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3°, II, da Lei 8.666/93, conforme Processo nº
53137.027887/2020-56, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e VENDA DE PRODUTOS, de acordo
com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de
Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando
contratados serviços especíﬁcos, que permite a compra de produtos e u lização dos diversos serviços
dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
1.2. Ao contratar o Pacote de Serviços, a CONTRATANTE será categorizada pelos CORREIOS, conforme
critérios deﬁnidos no Termo de Condições Comerciais disponível no portal dos CORREIOS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.
Os procedimentos comerciais e operacionais referentes a produtos e serviços a serem adotados
pelas partes encontram-se nos respec vos Anexos ou Termos disponibilizados no portal dos CORREIOS.
2.2.
A relação de serviços e produtos disponibilizados a CONTRATANTE está detalhada no Termo de
Condições Comerciais, que poderá ser atualizada pelos CORREIOS mediante comunicação prévia à
CONTRATANTE.
2.2.1 Os serviços e produtos constantes no pacote de serviços contratado, mencionados no subitem 2.2.
estarão disponíveis para u lização somente após seu cadastro nos sistemas internos dos Correios.
2.3. Além dos produtos e serviços disponíveis no pacote contratado, poderá haver inclusão de outros,
ainda que especíﬁcos, mediante negociação entre as partes, registro formal da solicitação e
apos lamento do contrato.
2.3.1. A inclusão de produto ou serviço, previsto no subitem 2.3, dar-se-á após acréscimo de Anexo
especíﬁco e cadastro nos sistemas dos CORREIOS.
2.3.2. A exclusão de produto ou serviço previsto no subitem 2.3 ocorrerá mediante comunicação de uma
das partes, com aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. A CONTRATANTE se compromete a:
3.2. Informar aos CORREIOS seus representantes credenciados, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias úteis, para emissão do cartão de postagem. Nas informações deverão constar o nome do
órgão e do seu responsável, endereço, telefone para contato, endereço eletrônico e os pos de serviços
a serem u lizados.

3.3. Providenciar o cadastramento nos sistemas e ferramentas corpora vas dos CORREIOS para a
devida u lização dos serviços disponibilizados.
3.4. Controlar a u lização dos serviços e sistemas por parte de seus representantes credenciados.
3.4.1. Por representantes credenciados entendam-se os órgãos vinculados hierarquicamente entre si ou
que compõem o mesmo órgão, cuja u lização do contrato for autorizada pelos CORREIOS.
3.4.2. A infração contratual por parte dos representantes credenciados mencionados no subitem 3.4.1
será de responsabilidade da CONTRATANTE, apurada no teor deste contrato.
3.5. Observar e cumprir as regras gerais de aceitação de objetos e u lização dos serviços, conforme
previsto nos Termos e Condições disponibilizados no portal dos CORREIOS e/ou nas Tarifas/Tabelas de
Preços.
3.6. Responder pelo cumprimento das exigências legais vigentes, bem como por todo e qualquer tributo
que possa ou venha a ser exigido, decorrentes do conteúdo enviado, bem como pela veracidade das
informações fornecidas.
3.7.
Informar aos CORREIOS e manter atualizados, por carta, o cio, telegrama ou sistema de
contratação, todos os dados cadastrais para as comunicações necessárias.
3.8. Postar os objetos nas Unidades previamente acordadas com os CORREIOS.
3.9.
Apresentar obrigatoriamente o cartão de postagem, ou outro instrumento autorizado pelos
CORREIOS, quando da u lização dos serviços e/ou aquisição de produtos.
3.10. A CONTRATANTE é a única responsável pelos cartões de postagem e senhas de acesso aos
sistemas, fornecidos pelos CORREIOS para a postagem, inclusive por parte de seus representantes
credenciados, respondendo por danos causados por sua u lização indevida.
3.10.1.
Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão de postagem ou senha de acesso, a
CONTRATANTE permanecerá responsável, enquanto não comunicar o fato oﬁcialmente aos CORREIOS,
por meio de correspondência com prova de recebimento.
3.11. Na hipótese de qualquer alteração no cartão de postagem, comunicar aos CORREIOS para as
providências de cancelamento e emissão de novo cartão.
3.11.1.
Acompanhar as informações rela vas ao contrato, por meio do Sistema de Faturamento
Eletrônico – SFE, disponibilizado no portal dos CORREIOS.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CORREIOS
4.1.
Os CORREIOS se comprometem a disponibilizar informações necessárias à execução deste
contrato, tabelas de preços e tarifas rela vas aos serviços, fatura de cobrança,
4.2. Executar os serviços e venda de produtos nos termos e prazos previstos neste contrato.
4.3. Os CORREIOS deverão informar à CONTRATANTE os novos valores dos produtos e serviços sempre
que ocorrer atualização em suas tabelas e tarifas.
CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO
5.1.
Pela compra de produtos e u lização dos serviços constantes no pacote contratado, a
CONTRATANTE pagará aos CORREIOS os valores con dos em nas tabelas de preços e tarifas vigentes.
5.2. O reajuste das tabelas e tarifas mencionadas e dos valores mínimos dos Pacotes de Serviços,
observará a periodicidade legal mínima de 12 (doze) meses, contada a par r da data do início da
vigência da tabela, independentemente da data de inclusão do serviço ou produto neste contrato.
5.3. O prazo es pulado no subitem 5.2 poderá ser reduzido, se o Poder Execu vo assim o dispuser.
5.3.1.
Independente do procedimento de reajuste, os valores deﬁnidos para os serviços prestados e
para os produtos vendidos poderão ser revistos, visando à manutenção do equilíbrio econômicoﬁnanceiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impedi vos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, conﬁgurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
5.3.2.
Havendo forma de valor e reajuste dis ntos daqueles previstos no subitem 5.2, os mesmos
serão estabelecidos nos Anexos dos serviços Especíﬁcos.
5.3.3.
A revisão das tarifas dos serviços prestados pelos CORREIOS será promovida pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em conformidade com o Art.70, I da Lei nº 9069, de
29 de junho de 1995, combinada com o Portaria n°152 de 09 de julho de 1997 do Ministério da Fazenda.
5.4. O valor mínimo de faturamento será revisto quando da atualização das tabelas e tarifas ou dos
Pacotes de Serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. Os CORREIOS disponibilizarão à CONTRATANTE em seu portal na internet por meio do Sistema de
Fatura Eletrônica - SFE, a fatura correspondente aos produtos adquiridos e serviços prestados no ciclo de
faturamento.
6.1.1.
O sistema conterá ainda informações sobre o ciclo de faturamento, prazo para
disponibilização da fatura e vencimento.
6.1.2.
Adicionalmente, o boleto para pagamento também poderá ser encaminhado para o endereço
pré-estabelecido, conforme ciclo e vencimento determinados para o contrato.
6.1.3.
Será considerada improcedente contestação dos valores de encargos por atraso de
pagamento sob alegação de não entrega da fatura sica até seu vencimento, uma vez que ela poderá ser
emi da pela CONTRATANTE por meio do sistema SFE.
6.2. Na hipótese de não haver tempo hábil para a consolidação de todas as postagens efetuadas no
ciclo de faturamento, aquelas remanescentes serão faturadas e/ou consideradas em lançamentos em
ciclos posteriores.
6.3. Será estabelecido valor mínimo de faturamento de acordo com o pacote contratado, Anexos de
produtos e serviços especíﬁcos ou periodicidade acordada entre as partes.
6.3.1.
O valor mínimo de faturamento será correspondente ao Pacote de Serviços contratado e será
informado no Termo de Condições Comerciais. Para os serviços que exigirem valor mínimo de
faturamento exclusivo, será estabelecido no Anexo ou Termo especíﬁco.
6.3.2.
O valor mínimo de faturamento do Pacote de Serviços será cobrado após o segundo ciclo de
faturamento indicado no sistema SFE. A isenção citada não se aplica a contratos sucedâneos.
6.3.3.
Havendo alteração no contrato ou no pacote de serviço, que implique em mudança de valor
mínimo dentro do ciclo de faturamento, o cálculo do complemento a ser cobrado levará em consideração
a proporcionalidade dos valores mínimos de faturamento u lizados dentro do ciclo.
6.3.4.
Na hipótese de o valor a ser pago pelo cliente, rela vo aos serviços prestados, ser inferior à
valor mínimo de faturamento do ciclo, a fatura emi da ao ﬁnal de cada ciclo incluirá, além desse valor,
um complemento para que o montante a ser pago a nja a importância deﬁnida. Nos casos de emissão de
fatura descentralizada, este valor será lançado para o Centro de Custo principal do contrato.
6.3.5.
No caso de suspensão do cumprimento de suas obrigações conforme disposto na cláusula
Oitava não haverá incidência de valor mínimo de faturamento no período abrangido pela suspensão,
sendo aplicada a proporcionalidade pelos dias u lizados nos ciclos anteriores à suspensão e posteriores
à rea vação.
6.3.6.
Poderá ocorrer a res tuição, mediante crédito em fatura posterior, de parte da
complementação ﬁnanceira correspondente ao valor de postagens remanescentes quando da ocorrência
da situação descrita no subitem 6.2.
6.4. O pagamento da fatura deverá ser realizado por via bancária, conforme instruções constantes do
próprio documento de cobrança.

6.5. A forma de pagamento por meio de crédito em conta corrente somente será aceita mediante
autorização prévia e expressa da área ﬁnanceira dos CORREIOS. Eventual depósito sem a anuência dos
CORREIOS não caracterizará a quitação da fatura, estando a CONTRATANTE sujeita às sanções previstas
na cláusula Oitava.
6.5.1.
Quando o pagamento ocorrer pela rede bancária, a baixa da fatura dar-se-á após o crédito
na conta corrente dos CORREIOS e a respec va compensação de cheque que porventura venha
intermediar a liquidação do tulo.
6.5.2. Em observância a Instrução Norma va 119/2000 e à IN/SRF 459/2004, a fonte pagadora deverá
fornecer aos CORREIOS, comprovante de retenção do imposto de renda, até o úl mo dia ú l do mês de
fevereiro do ano-calendário subsequente àquele a que se referirem os rendimentos informados, o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Re do na Fonte. O envio do informe
deverá ser efetuado por meio de carta ao seguinte endereço: CORREIOS – Departamento de Tributos SBN
Quadra 1 – Asa Norte, Brasília/DF CEP: 70002-900 ou por meio eletrônico para
comprovanteretencao@correios.com.br.
6.5.3. Caso sejam realizadas re ﬁcações na Declaração de Rendimentos, o novo Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Re do na Fonte, deverá ser reenviado imediatamente,
para um dos endereços citados no subitem 6.5.2.
6.5.4. No caso de o pagamento das faturas ser efetuado por meio do SIAFI - Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal, deve ser u lizado o procedimento OBFatura – Extra-SIAFI,
que possibilita a operacionalização do pagamento com a indicação do código de barras ou linha digitável
constantes do boleto de cobrança.
6.6. Qualquer reclamação sobre erros de faturamento deverá ser apresentada pela CONTRATANTE,
preferencialmente, junto à Central de Atendimento dos CORREIOS – CAC ou pelo Fale com os Correios, e
receberá o seguinte tratamento.
6.7. Reclamação apresentada sem o pagamento da fatura, será admi da até a data do vencimento:
6.7.1.
Se for procedente, os CORREIOS emi rão nova fatura com o valor correto e com nova data de
vencimento.
6.7.2.
Se for improcedente, a CONTRATANTE pagará a fatura. Caso o pagamento ocorra após o
vencimento, pagará também os acréscimos legais previstos na cláusula Oitava, pelo prazo necessário
para a apuração por parte dos CORREIOS.
6.8. Após a data de vencimento, a reclamação somente será aceita com o pagamento integral da fatura.
6.9. Serão recebidas reclamações até 90 (noventa) dias contados a par r do vencimento da fatura.
6.9.1.
Se for procedente será efetuada a devida compensação na fatura seguinte, atualizada pela
taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC Meta. No caso de quitação de fatura, os
valores correspondentes à reclamação e acatados pelos CORREIOS, serão considerados em ciclos de
faturamento posteriores.
6.9.2.
Os encargos e multas decorrentes de atraso de pagamento de fatura, bem como débitos e
créditos rela vos a eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos neste contrato, serão lançados
em ciclos posteriores, devidamente discriminados.
6.9.3.
Os créditos devidos pelos CORREIOS, rela vos a indenizações, cujos fatos geradores foram
apurados e devidamente comprovados pelos CORREIOS, serão pagos diretamente à CONTRATANTE via
crédito em fatura.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
7.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA – DO INADIMPLEMENTO
8.1. O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato será comunicado pela parte
prejudicada à outra, mediante no ﬁcação escrita, com prova de recebimento, para que a parte

inadimplente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize a situação ou apresente defesa.
8.1.1.
prazo.

Se for apresentada defesa, a parte prejudicada deverá se manifestar sobre esta no mesmo

8.1.2.
Quando a decisão mo vada não acolher as razões da defesa, a parte inadimplente deverá
regularizar a situação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a par r da comunicação formal
desse fato.
8.1.3. O descumprimento do subitem anterior poderá ensejar a rescisão do contrato, a critério da parte
prejudicada, sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos, além das demais sanções
contratuais e legais aplicáveis.
8.1.3.1. O atraso de pagamento por prazo superior a 90 (noventa) dias concede aos CORREIOS o direito
de suspender o cumprimento de suas obrigações ou rescindir o contrato conforme previsto no Ar go 78,
da Lei 8.666/93.
8.1.4.
A não-quitação da fatura até a data de vencimento poderá ensejar a suspensão da prestação
dos serviços.
8.1.4.1. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido será atualizado ﬁnanceiramente, entre a data do
vencimento e a data da efe va compensação do crédito aos CORREIOS, de acordo com a variação da
taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC Meta, acrescido de multa de 2% (dois por
cento) e demais cominações legais, independentemente de no ﬁcação. Neste caso, os encargos
decorrentes do atraso de pagamento serão cobrados em ciclos posteriores.
8.1.5.
Se permanecer inadimplente, a CONTRATANTE terá seu CNPJ inscrito no Cadastro
Informa vo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, pelos CORREIOS, em obediência
ao disposto na Lei 10.522 de 19 de julho de 2002.
8.1.5.1.
Será de responsabilidade do CONTRATANTE as custas e as despesas cartoriais, caso haja
necessidade dos CORREIOS recorrerem ao mecanismo de “PROTESTO DE TÍTULO”, para reaver os seus
valores devidos, por atraso no pagamento de faturas, podendo ser pagas diretamente nos cartórios ou
ressarcidas aos CORREIOS se o pagamento das custas ocorrer de forma antecipada.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:
9.1.1.
Por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação formal, com prova de
recebimento e aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias.
9.1.1.1.
Quando a solicitação de rescisão ocorrer concomitantemente à formalização de contrato
sucedâneo, com valor mínimo igual ou superior, a rescisão poderá ocorrer na data da formalização do
pedido, independente do aviso prévio a que se refere o subitem anterior. Os serviços e produtos
constantes no contrato sucedâneo estarão disponíveis para u lização somente após seu cadastro nos
sistemas dos Correios.
9.1.2.
Automa camente pelos Correios, sem aviso prévio, quando da não u lização de serviços ou
aquisição de produtos pelo período igual ou superior a 6 (seis) meses consecu vos.
9.1.3.

Por inadimplemento, conforme consta na Cláusula Oitava.

9.1.4. Na hipótese de ocorrer qualquer das situações e formas previstas no bojo dos ar gos 78 e 79 da
Lei 8.666/93, obedecido ao disposto no subitem 8.1.
9.2. Quando ocorrer interesse público, as partes poderão rescindir unilateralmente o contrato, nos casos
especiﬁcados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 58, II, combinado com parágrafo
3º do ar go 62, do mesmo Estatuto Licitatório.
9.3. No caso de rescisão, ﬁca assegurado aos CORREIOS o direito de recebimento dos valores
correspondentes aos serviços prestados à CONTRATANTE e produtos adquiridos pela mesma até a data
da rescisão, bem como à proporcionalidade dos valores mínimos contratados, de acordo com as
condições de pagamento estabelecidas neste contrato.

9.4. Da mesma forma ﬁca garan da à CONTRATANTE a devolução de seus objetos e valores devidos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato têm seu valor
es mado em R$ 39.258,29 ( trinta e nove mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte nove centavos ).
10.2. A classiﬁcação destas despesas se dará da seguinte forma:
Elemento de Despesa: 33903947
Projeto/A vidade/Programa de Trabalho: 12363208020RL0043
10.3. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
consignadas nos respec vos Orçamentos-Programa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APROVAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO
11.1. O presente contrato terá validade depois de aprovado pelos órgãos competentes da CONTRATANTE
e dos CORREIOS.
11.2. A realização de licitação e a prestação de garan a foram dispensadas com base no Ar go 24,
Inciso VIII, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A u lização dos serviços pela CONTRATANTE está condicionada ao limite de crédito disponibilizado
pelos CORREIOS, informado na fatura.
12.2. As partes responderão pelo cumprimento das exigências rela vas à documentação ﬁscal, na forma
da legislação vigente, sendo que os tributos que forem devidos em decorrência direta ou indireta do
presente contrato ou de sua execução cons tuem ônus de responsabilidade exclusiva do respec vo
contribuinte, conforme deﬁnido na legislação vigente.
12.2.1.
Havendo imputação de responsabilidade tributária a uma parte em decorrência de fato cuja
responsabilidade originária seja da outra parte, caberá a esta ressarcir àquela os valores efe vamente
pagos.
12.2.2.
Para efeito do ressarcimento exposto no subitem anterior, a obrigação será considerada
direito líquido e certo, devendo ser realizada em 10 (dez) dias, contados da data da comprovação de
recebimento da comunicação oﬁcial do seu pagamento.
12.3. Em complementação à obrigatoriedade legal expressa nos ar gos 5º e 6º, da Lei 6.538/78, as
partes devem também guardar sigilo absoluto sobre informações proprietárias e conﬁdenciais
necessárias à prestação dos serviços ora contratados, quais sejam, documentos, informações, programas
inerentes aos serviços contratados, planos de triagem, so wares de gerenciamento, dentre outras.
12.3.1.
Quando houver necessidade de divulgação de qualquer uma dessas informações, por
determinação de órgão competente para tal, a parte interessada deverá solicitar, previamente,
autorização expressa à outra.
12.4. Este contrato poderá ser revisto total ou parcialmente, a qualquer época, mediante prévio
entendimento entre as partes.
12.5. Alterações decorrentes de especiﬁcações da prestação de serviços e venda de produtos,
estabelecidos neste instrumento, serão formalizadas por apos lamento, respeitando-se o disposto na
legislação aplicada.
12.6. Havendo lacuna nos Anexos, Termos, serão aplicados os procedimentos gerais previstos neste
contrato.
12.7. A CONTRATANTE e seus autorizados são responsáveis, civil e criminalmente, por danos causados a
pessoas, bens, equipamentos, sistemas e materiais dos CORREIOS, clientes e sociedade, em virtude da
inobservância dos disposi vos legais e regulamentares.
12.8. Os CORREIOS não se responsabilizam:

12.8.1.
Por valor incluído em objetos postados/entregues aos CORREIOS sem a respec va
contratação do serviço de valor de valor declarado.
12.8.2.
Pela demora na execução de qualquer serviço, resultante de omissão ou erro por parte da
CONTRATANTE.
12.8.3.

Por prejuízos indiretos e bene cios não-realizados.

12.8.4.
Por objeto que, no todo ou em parte, seja conﬁscado ou destruído por autoridade
competente, desde que haja comprovação documental.
12.9. A responsabilidade dos CORREIOS cessa, sem prejuízo do disposto nos respec vos Anexos e
Termos nas seguintes condições:
12.9.1.
Quando o objeto ver sido entregue no endereço do des natário a quem de direito ou
res tuído à CONTRATANTE.
12.9.2.

Término do prazo para a reclamação.

12.9.3.
Em caso fortuito ou de força maior (catástrofes naturais, guerra, revolução, mo m, tumulto e
qualquer outro movimento de natureza popular), regularmente comprovados, impedi vos da execução do
contrato.
12.9.4.

Nos casos de paralisação da jornada de trabalho independentemente de sua vontade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o Foro da Jus ça Federal, Seção
Judiciária de Porto Alegre (RS) , com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato:
(assinado eletronicamente)
Documento assinado eletronicamente por Mack Léo Pedroso, Usuário Externo, em 06/01/2021, às
09:48, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Helen Aparecida de Oliveira Cardoso, Gerente - G2,
em 06/01/2021, às 16:48, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alan Valter Tavares, Chefe de Secao - G2, em
06/01/2021, às 18:55, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
19480692 e o código CRC AC10808B.
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ISSN 1677-7069

EDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 158467 - IFSUL/PELOTAS
Número do Contrato: 9/2016.
Nº Processo: 23206.000065.2021-87.
Dispensa. Nº 10/2016. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS
PELOTAS. Contratado: 10.439.655/0001-14 - PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E
FAGUNDES LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência, amparo legal: na forma do art. 57, inc.
2º § 4º e no art. 60 e segs., da lei n.º 8666/93, com as alterações introduzidas pela lei n.º
8.883/94. Vigência: 01/03/2021 a 31/05/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
50.919,27. Data de Assinatura: 20/01/2021.

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Presidencial de 1204-2017, publicado no Diário Oficial da União, Edição nº 72, de 13-04-2017, Seção 2, página
01, torna público que estarão abertas as inscrições para os processos seletivos
simplificados para contratação de Professor Substituto, de acordo com o disposto no art.
37, inciso IX, da CF e no art. 2º, inciso IV, da Lei nº 8.745/93:
Edital nº 01/2021 - Campus Juiz de Fora
.

.

Área
JF001- Construção Civil
/ Edificações

Vaga
01

(COMPRASNET 4.0 - 20/01/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 158467 - IFSUL/PELOTAS

C/H
Requisitos Básicos
40 horas Graduação em Engenharia Civil.

Número do Contrato: 6/2015.
Nº Processo: 23206.000062.2021-43.
Pregão. Nº 4/2015. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS
PELOTAS. Contratado: 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.. Objeto: Prorrogação de
vigência, amparo legal: na forma do art. 57, inc. 2º § 4º e no art. 60 e segs., da lei n.º
8666/93, com as alterações introduzidas pela lei n.º 8.883/94. Vigência: 18/05/2015 a
17/05/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 28.347,14. Data de Assinatura:
20/01/2021.

Ou Graduação em Engenharia Civil; com
Especialização
na
disciplina
ou
área/concentração.
Ou Graduação em Engenharia Civil; com
mestrado
na
disciplina
ou
area/concentração de acordo com as
áreas da tabela da Capes;
Ou Graduação em Engenharia Civil; com
doutorado
na
disciplina
ou
área/concentração de acordo com as
áreas da tabela da Capes.

.

.

.

(COMPRASNET 4.0 - 20/01/2021).

CÂMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 151895 - IFSUL/CAVG
Número do Contrato: 17/2019.
Nº Processo: 23341.001567.2020-90.
Pregão. Nº 2/2019. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA
GRACA. Contratado: 10.439.655/0001-14 - PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E
FAGUNDES LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento na forma
de acréscimo de 01(um) posto de
trabalho de tradutor e intérprete de libras ao contrato nº 17/2019, para
atuação na reitoria do ifsul,
conforme disposto neste instrumento, e com fundamento no artigo 65, inciso ii,
alínea b, § 2º, da lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.. Vigência: 20/01/2021 a 19/08/2021. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 23.670,78. Data de Assinatura: 18/01/2021.

I - Vencimento: O contrato será na forma de Prestação de Serviços, com
remuneração equivalente:
.

.

Vencimento Básico

Vencimento

40 horas
R$ 3.130,85

Retribuição por Titulação -conforme estabelecido no edital.
.

.

.

.

.

.

Graduação
Aperfeiçoamento
Especialização
Mestrado
Doutorado

RT

R$
R$
R$
R$
R$

Nº 15, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021

40 horas
0,00
234,81
469,63
1.174,07
2.700,36

(COMPRASNET 4.0 - 18/01/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 151895 - IFSUL/CAVG
Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 23341.000035.2021-16.
Pregão. Nº 10/2018. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA
GRACA. Contratado: 10.533.299/0001-01 - ARSENAL - SEGURANCA PRIVADA LTDA. Objeto:
O presente termo aditivo tem por objeto a segunda prorrogação por 12 (doze) meses do
contrato nº
02/2019, conforme disposto em sua cláusula segunda e com fundamento no
artigo 57, inciso ii, da lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.. Vigência: 16/02/2021 a 15/02/2022. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 684.282,72. Data de Assinatura: 19/01/2021.

II - Inscrições:
Período de 00h (zero hora) do dia 25 de janeiro de 2021 até as 23h59min (vinte
e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 08 de fevereiro de 2021, acessando o sítio
www.ifsudestemg.edu.br.
Para as áreas que não houver candidatos inscritos e/ou classificados haverá
encerramento do processo e reavaliação do assunto.
III - Validade dos Processos Seletivos: 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por
igual período.
IV - Os Editais com todas as informações encontram-se disponíveis no sítio:
www.ifsudestemg.edu.br.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 151895 - IFSUL/CAVG
Número do Contrato: 2/2020.
Nº Processo: 23341.001566.2020-45.
Pregão. Nº 2/2019. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA
GRACA. Contratado: 10.439.655/0001-14 - PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E
FAGUNDES LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento na forma
de acréscimo de 01(um) posto de
trabalho de tradutor e intérprete de libras ao contrato nº 02/2020, para
atuação na reitoria do ifsul,
conforme disposto neste instrumento, e com fundamento no artigo 65, inciso ii,
alínea b, § 2º, da lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.. Vigência: 20/01/2021 a 10/02/2021. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 2.483,54. Data de Assinatura: 18/01/2021.

CHARLES OKAMA DE SOUZA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Termo de Cooperação Técnica. PARTES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - IFSULDEMINAS e Centro Universitário das
Faculdades Associadas de Ensino - UNIFAE. OBJETO: Estabelecimento de ações conjuntas
entre o IFSULDEMINAS e a UNIFAE, dentro de suas esferas de competência e
especialização, visando a cooperação para a realização de projetos de interesse comum.
VIGÊNCIA: 24 meses, contados da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 21.01.2021.
ASSINAM: Prof. Marcelo Bregagnoli Reitor do IFSULDEMINAS e Prof. Marco Aurélio Ferreira
Reitor do UNIFAE.

(COMPRASNET 4.0 - 18/01/2021).

CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 158339 - IFSUL/SAPUCAIA
Nº Processo: 23164.001463/2020-73.
Dispensa Nº 17/2020. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS
SAPUCAIA.
Contratado: 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de serviços de postagens por meio de adesão à pacotes de
serviços especificados no contrato e no processo administrativo da contratação..
Fundamento Legal: . Vigência: 06/01/2021 a 05/01/2026. Valor Total: R$
39.258,29. Data de Assinatura: 06/01/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Serviços nº 06/2020;
CONTRATANTE: IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre; CONTRATADA: Isabel Angela
Levenhagen Bustamante. OBJETO: Prorrogação da Vigência Contratual. PRAZO: 28.01.2021
a 31.07.2021. CARGA HORÁRIA: 20 horas. DATA E ASSINATURA: 20.01.2021 - Mariana
Felicetti Rezende, pela contratante e Isabel Angela Levenhagen Bustamante, contratada.

CAMPUS INCONFIDENTES

(COMPRASNET 4.0 - 20/01/2021).
EDITAL Nº 6, DE 21 DE JANEIRO DE 2021
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPECIE: Ata de Registro de Precos referente ao Pregao Eletronico 18/2020; PROCESSO
23344.001413.2020-78; GERENCIADOR: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes, UASG 158305, Codigo 4723, OBJETO:
Registro de precos para aquisicao de materiais de tecnologia da informacao. DATA DA
ASSINATURA: 30/12/2020; VIGENCIA: 12 meses; AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 e Decreto
7.892/13; fornecedor, CNPJ, itens adjudicados e o valor total por item (R$): SAM
INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - 05.239.149/0001-41 Item: 14 (2.749,00).

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense, tendo em vista o Edital nº 066, de 18/11/2020, homologa o resultado da
Seleção para Professor Substituto, para os eixos tecnológicos abaixo relacionados, no
Câmpus Passo Fundo.
BIOLOGIA
Nome
Nota
Classificação
Bruna Lucia Laindorf
93,50
1º
Marcia Raquel Pegoraro de Macedo
92,00
2º
Thabata Cristina faxina de Aguiar
88,50
3º
Diego Anderson Dalmolin
76,00
4º
Diego Amaral
75,00
5º
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO II
Nome
Nota
Classificação
Emir da Rosa Caldeira Júnior
95,50
1º
Wilson Roberto da Silva Cardoso
74,50
2º
Gilseone Rosa de Moraes
70,50
3º
Avner dal Bosco
70,00
4º
OBSERVAÇÕES:
a) a comprovação da habilitação far-se-á, exclusivamente, através desta
publicação, não sendo fornecido qualquer documento referente à aprovação dos candidatos;
b) este processo seletivo será válido por 2 (dois) anos, a contar da publicação
deste Edital de homologação no Diário Oficial da União, sendo improrrogável;
c) somente estes candidatos obtiveram aprovação.
.

.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SULRIO-GRANDENSE
CÂMPUS PELOTAS

.

.

.

.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 158467 - IFSUL/PELOTAS

.

Número do Contrato: 8/2016.
Nº Processo: 23206.000881/2016-23.
Dispensa. Nº 9/2016. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS
PELOTAS. Contratado: 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.. Objeto: Prorrogação de
vigência, amparo legal: na forma do art. 57, inc. 2º § 4º e no art. 60 e segs., da lei n.º
8666/93, com as alterações introduzidas pela lei n.º 8.883/94. Vigência: 01/03/2021 a
31/05/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 32.962,29. Data de Assinatura:
20/01/2021.

.

.

.

.

(COMPRASNET 4.0 - 20/01/2021).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021012200055

FLÁVIO LUIS BARBOSA NUNES
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DADOS DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
23164.001463.2020-73
Insteressados:
Assunto:

Liziane Scheﬄer
e
Rafael Silveira
Dispensa de Licitação 17/2020- Contratação da ECT, para prestação de serviços postais de
recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e
encomendas em âmbito nacional.

Usuário
Frederico Junior
responsável:
Matrícula SIAPE: 1814808
Data
22/01/2021 08:50:16
Finalização:

Motivo da finalização
Contratação devidamente formalizada e publicada na Imprensa Nacional, conforme documentos juntados ao processo.
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