
7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 Os recursos necessários ao atendimento das despesas, que correrão à conta dos recursos

orçamentários deste Conselho, estão previstos na conta:

3 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO/SERVIÇO

4 – DA PROPOSTA DE PREÇO

A contratação da ECT tem como objetivo o envio de correspondências a profissionais arquitetos e

urbanistas além de outros CAU/Ufs e a terceiros. A contratação em questão deverá ser realizada por

dispensa de licitação, conforme previsto no art. 24, inciso VIII, da Lei nº 8666, de 21 de junho de

1993, além do Decreto  nº 8.016, de 17 de maio de 2013 em seu artigo Art. 1o  

A Especificação do Objeto segue o descrito for no item 1 - Objeto, ou demais documentos anexos

complementando-se.

Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de atividades

postais no âmbito nacional

TERMO DE REFERÊNCIA

4.1. Pela prestação dos serviços previstos no(s) ANEXO(s) a este contrato, a CONTRATANTE pagará

à ECT os valores contidos nas Tabelas específicas a cada serviço, fornecidas pela ECT, e pelos

serviços adicionais e venda de produtos contratados, os valores mencionados, respectivamente, na

Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, Preços Internacionais, Preços SEDEX Mundi,

Tarifas Documentos e Demais Serviços e Tabela de Produtos, vigentes na data da prestação dos

serviços e aquisição de produtos, sendo reajustados nas mesmas datas e segundo os mesmos índices da

modificação das mesmas.

2 – JUSTIFICATIVA

1 – OBJETO

5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 Será considerada vencedora a licitante que ofertar o menor preço para o valor global estimado da

contratação.

5.2 Proposta considerada manifestamente inexequível ou em desacordo com o objeto, será

desclassificada.

  

6.1 - O Local de entrega ou realização do serviço, é na sede do CAU/RO, localizada na Avenida

Carlos Gomes, N° 501, Caiari, Em Frente a praça das 3 caixa D'águas, CEP:76801-166 - Porto

Velho/RO.

6.2 - Ou local designado pela contratante.

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

8 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO



9.1 A empresa deverá fornecer os produtos solicitados, integralmente, no prazo estabelecido.

9.2 A empresa deverá disponibilizar um funcionário e dispor de número telefônico e e-mail, para

contato imediato da CONTRATANTE. 

9.3 Em caso de problemas de fabricação ou defeitos apresentados em função do transporte dos

materiais a serem entregues, os mesmos deverão ser substituídos, com a mesma qualidade e

quantidade, no prazo de 10 dias. 

9.4 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes ocorridos aos seus funcionários na entrega do objeto; 

9.5 Informar a CONTRATANTE sobre qualquer dificuldade, imprevisto ou alteração no objeto da

licitação ou data e forma de entrega, com devida justificativa. 

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 DAS CONDIÇÕES E VEDAÇÕES

8.1.1 Poderão participar do certame licitatório os interessados que atenderem a todas as exigências

estabelecidas, não sendo admitida, seja a que título for, a participação de dirigentes, conselheiros e

colaboradores do CAU/RO, inclusive familiares, na forma prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de

2010.

8.1.2 A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e submissão às condições

estatuídas no Edital e neste Termo de Referência.

8.1.3 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

8.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Certidão conjunta de regularidade com a Fazenda Federal: Quitação de Tributos e Contribuições

Sociais administrados pela RFB (Receita Federal do Brasil) e quanto à Dívida Ativa da União; 

b) Certidão Negativa de Débito – CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa – CPD-

EN com o INSS; 

c) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; 

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT ou Certidão positiva de débitos trabalhistas com

efeitos negativos – com a Justiça do Trabalho



11 - PAGAMENTO

6.1. Respeitado o cronograma definido na Ficha Resumo anexa a este contrato, a ECT disponibilizará

à CONTRATANTE, no endereço http://www2.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/default.cfm,

para efeito de pagamento, a fatura mensal correspondente aos serviços prestados e produtos adquiridos

previstos no(s) ANEXO(s), levantados com base nos documentos de postagem e venda de produtos.

6.1.1. Adicionalmente, a ECT entregará à CONTRATANTE, no endereço pré-estabelecido, a fatura

mensal, respeitados o Período Base (Ciclo de Faturamento) e o vencimento da fatura, definidos na

Ficha Resumo anexa que é parte integrante deste contrato.

6.1.2. Na hipótese de não haver tempo hábil para a consolidação de todas as postagens efetuadas no

período de faturamento, aquelas remanescentes serão faturadas e/ou consideradas para a concessão de

descontos em período posterior.

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Informar à ECT, com antecedência mínima de 15(quinze) dias úteis da data de início das

operações, os seus representantes credenciados a utilizarem o(s) serviço(s) previsto(s) no(s)

ANEXO(s) deste contrato, se for o caso.

10.1.1. Deverá ser informado à ECT o nome do Órgão e do seu responsável, endereço, telefone para

contato e os tipos de serviços a serem utilizados pelo Órgão credenciado.

10.1.2. Controlar a utilização dos serviços por parte de seus representantes credenciados.

10.1.2.1. Por representantes credenciados entendam-se os órgãos, filiais, ou, no caso de holding, dessa

e de suas empresas controladas, cuja utilização do contrato for autorizada pela ECT.



17 de abril de 2017

______________________________________________________

Cássio Sousa Nascimento

Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/RO

12 - DAS PENALIDADES 

12.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Termo de Referência, erro de

execução, ou demora na execução, a contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

12.1.1 Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não ocasionem

prejuízos ao contratante;

12.1.2 Multas:

12.1.2.1 De 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, quando de até 3 (três) ocorrências,

devidamente registradas pelo fiscal do contrato, como falta de prestador de serviço não reposto a

tempo e modo, serviço em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência sem a devida

correção, entre outras circunstâncias descritas neste Termo de Referência e não observados pela

contratada;

12.1.2.2 De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, quando da 4ª (quarta) a 5ª (quinta)

ocorrência, devidamente registradas pelo fiscal do contrato;

12.1.2.3 De 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando da 6ª (sexta) ocorrência, caso

em que será considerado total inadimplência contratual, gerando a rescisão contratual;

12.1.3 Para fins de aplicação das penalidades dispostas no subitem 12.1.2 será garantido à contratada a

ampla defesa e o contraditório que poderão ser exercidos em 5 (cinco) dias, a contar da notificação

realizada pelo CAU/RO;

12.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos;

12.1.5 As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito,

ou recolhidas diretamente ao CAU/RO, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de sua

comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente;

Porto Velho, 


