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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL 
Subsecretaria de Administração Geral 

Núcleo de Protocolo 

Termo de Referência 

Contratação Serviço 

1-Objeto 

O presente termo tem como objeto contratação de empresa especializada no 

fornecimento de serviços postais, prestação de serviços e venda de produtos, 

conforme especificações e condições constantes deste termo. 

2 - Diagnóstico da Solução 

A Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural, por meio do 

Núcleo de Documentação e Protocolo, realiza diariamente o encaminhamento de 

correspondências a usuários, servidores e fornecedores, além de encaminhar autos de 

infração. O contrato celebrado para o fornecimento de serviços postais dessa secretaria 

torna-se imprescindível à execução dos serviços. 

3 - Justificativa 

A Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural tem necessidade 

de comunicar-se com produtores rurais, fornecedores e servidores, dentre outros. Para 

tanto, faz-se necessária nova celebração de contrato com valor capaz de abarcar 

demanda já existente e ainda a solicitação de Diretoria de Defesa Agropecuária de envio 

de 1.600 (mil e seiscentas) correspondências de autos de infração anuais, com aviso de 

recebimento (cópia Memorando n9  49/2015 anexa). 

Com isso, diante do aumento da demanda de envio de correspondências, é de 

extrema importância e necessidade a celebração de novo contrato de prestação de 

serviços com valor atualizado. 
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4- Estimativa de Preço 

Quantitativo de correspondências enviadas em 2015 

Considerando que as tarifas de postagens variam conforme o peso do objeto, 

foram utilizados R$11.207,75 ( onze mil duzentos e sete reais e setenta e cinco 

centavos) no ano de 2015, para a distribuição de 5.051 (cinco mil e cinquenta e uma) 

correspondências. 

Quantitativo estimado de envio de correspondências para 2016 

Considerando a revisão das tarifas postais, conforme esclarecido em Ofício n 

4647/2015-GEVEN-BSB/GMRC-04/DECOM/VIPOS/AC, e que as tarifas de postagens 

variam conforme o peso do objeto, e ainda com o aumento da demanda de envio de 

documentos em atendimento à solicitação da Gerência de Saúde Animal, em 

Memorando n2  49/2015 GSA de 02/10/2015, cópias anexas, o valor estimado para a 

aquisição em tela é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano de 2016, para a 

Correspondências com aviso de recebimento (AR) 640 

Sedex 06 

Carta simples 05 

Mala direta 02 vezes ao ano para encaminhar aviso referente à 4.400 

vacinação de febre aftosa 

TOTAL 5.051 

Correspondências com aviso de recebimento (AR) 640 

Sedex 06 

Carta simples 05 

Mala direta 02 vezes ao ano para encaminhar aviso referente 4.400 

à vacinação de febre aftosa 

Envio de 1.600 (mil e seiscentos autos de infração), em 1600 

atendimento ao Decreto n2 36.589 de 2015. 

TOTAL 6.651 
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distribuição de 6. 651 (seis mil seiscentas e cinquenta e uma) correspondências em 

média. 

5- Especificações Técnicas: 

As tarifas postais da Empresa de Correios e Telégrafos sofreram revisão e os 

novos valores passaram a vigorar em 14/12/2015, com a publicação da portaria n° 6698 

do Ministério das Comunicações, no Diário Oficial da União de 14/12/2015 conforme 

Anexos 02, 03 e 04. 

A Secretaria de Agricultura solicita celebração de contrato para realizar 

encaminhamento de correspondências, conforme descritas abaixo: 

• Carta Comercial 

• Carta não Comercial e Cartão Postal 

• Vale Postal Nacional 

• Vale Postal Nacional e Eletrônico 

• Telegrama por Página 

• Serviços Adicionais Telegrama 

• Cópia de Telegrama 

• Taxa de Administração 

• Carta Via Internet 

• Assinatura Caixa Postal 

• Sedex 

• Aviso de Recebimento 

• Mala Direta Postal Básica 
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6- Da Vigência do Contrato 

O prazo de vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses, a partir da data 

de sua assinatura, podendo prorrogar-se por períodos iguais e sucessivos de 12 (doze) 

meses, mediante emissão de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

7- Obrigações da Contratada 

Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 

Cumprir fielmente o Contrato, de modo que o serviço se realize com esmero e 

perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

Cumprir rigorosamente as normas e regulamentos pertinentes aos serviços deste 

Termo de Referência; 

Disponibilizar pessoal para atender a contratante, de modo a assegurar boa 

qualidade dos serviços a serem realizados, em horário normal de expediente. 

Arcar com despesas e eventuais prejuízos causados à contratante por ineficiência 

ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução dos 

serviços. 

Providenciar soluções imediatas para o envio dos serviços postais que, 

porventura, deixarem de ser enviados por qualquer motivo. 

Providenciar, com pontualidade e responsabilidade, a entrega dos serviços 

postais de forma a não prejudicar o funcionamento da contratante. 

Os serviços postais serão prestados de acordo com a solicitação da contratante. 

Manter atualizados os documentos fiscais necessários à liquidação da fatura. 

É de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos pessoais ou materiais 

causados por seus empregados e acidentes praticados à terceiros, bem como pelo 

pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas 

eventuais, decorrentes da prestação do serviço e mais as constantes no edital. 

Manter, durante toda a execução do contrato, as condições legais exigidas para 

sua contratação. 
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Garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços 

objeto do contrato. 

8- Obrigações da Contratante 

Constituem-se obrigações da CONTRATANTE: 

Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar os 

serviços contratados. 

Determinar as providências que entender necessárias visando suprir ou sanar 

irregularidades, atrasos e falhas ocorridas. 

Efetuar os pagamentos das faturas apresentadas pela contratada, dentro dos 

prazos contratados, desde que esteja em condições de pagamento. 

Designar executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições 

previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito 

Federal vigentes; 

9- Pagamento 

Para as empresa com domicílio no Distrito Federal, os pagamentos iguais ou 

superiores a R$ 5.000,00, serão creditados através de ordem bancária, contra o Banco de 

Brasília BRB indicado na proposta, devendo para isso, ficar expedido o n2  da agência e 

número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá no 

prazo estipulado para o pagamento, conforme determina o decreto n2  32.767 de 

17/02/2011. 

Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar os documentos 

abaixo relacionados: 

a) Certidão de regularidade do Fundo de garantia por Tempo de 

Serviços - FGTS, fornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal; 
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b) Certidão de regularidade com a fazenda do Distrito Federal; 

C) Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a 

Divida Ativa da União. 

O pagamento de despesa somente será efetuado após sua regular liquidação e 

emissão de previsão de pagamento - PP, observando o prazo de 3 (três) dias úteis antes 

da data do vencimento da obrigação, contado o dia da emissão, e será centralizado no 

órgão central de administração financeira para a Administração Direta, (Subsecretaria 

do Tesouro do Distrito Federal). 

Fica vedada a emissão de previsão de pagamento - PP e de Ordem bancária - OB, 

quando verificado que o fornecedor ou contratante do serviço ou obra é devedor da 

Fazenda Pública do Distrito Federal, do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS e da Fazenda Pública Federal. 

10 - Acompanhamento e Fiscalização 

A fiscalização da execução e o acompanhamento técnico do Contrato serão 

exercidos por servidor previamente designado pela Secretaria de Estado de Agricultura 

e Desenvolvimento Rural (Executor do Contrato), observado, a legislação pertinente e o 

que se segue: 

• O representante da Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou 

defeitos observados; 

• As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Executor do 

Contrato serão solicitadas aos seus superiores; 

• A existência de fiscalização da Secretaria de Estado de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade 

da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados; 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI 
Parque Estação Biológica S/N, Asa Norte. Sede SEAGRI-DF, CEP: 70.770-914 - Brasília/DF 

Fone: (61) 3051-6326 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL 
Subsecretaria de Administração Geral 

Núcleo de Protocolo 

• A Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural poderá exigir o 

afastamento de qualquer profissional ou preposto da CONTRATADA que venha 

causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o 

exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

Para facilitar a gestão do Contrato e o relacionamento entre as partes, a 

CONTRATADA deverá indicar apenas 01 (um) Gerente de Relacionamento, que terá 

como competência: 

• Tratar, junto ao Executor do Contrato, termos e condições complementares a este 

documento para a realização dos serviços; 

• Gerenciar e supervisionar a execução dos serviços, franqueando ao Executor do 

Contrato, a qualquer tempo, o acesso a seus registros, para efeito de 

acompanhamento e fiscalização de serviços técnicos efetivamente utilizados; 

• Tratar com o Executor do Contrato questões relevantes a sua execução e 

providenciar a regularização de falhas ou defeitos observados; 

•	 Providenciar a entrega de todos os produtos, documentação e outros documentos 

referentes ao objeto deste Termo de Referência. 

Independente dos sistemas de acompanhamento e supervisão que serão 

exercidos pela CONTRATADA, a Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural exercerá o seu processo de supervisão e acompanhamento do Contrato através de 

um ou mais técnicos designados para este fim, sob a supervisão do Gestor do Contrato. 

Dentre as diversas funções de acompanhamento e supervisão a serem exercidas 

pela Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural pode-se destacar: 

• Verificação da qualidade, segurança e correção na prestação dos serviços; 

• Acompanhamento da execução. 

12 - Das Penalidades 

Os serviços serão fiscalizados pela CONTRATANTE, a qual fará as comunicações 

necessárias por intermédio do gerente de relacionamento designado pela 

CONTRATADA. 
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Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas no todo ou em parte, 

ficará sujeita às sanções e ao pagamento de multas, previstas conforme o caso, nos 

termos da Lei N2  10.520/02, Lei N2  8.666/93, Decreto n2  5.450,05 e Portaria MPOG n2  

306 de 2001. 

13 - Considerações Gerais 

Os profissionais e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA 

todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, infortunística 

do trabalho, fiscal, comercial e outras correlatas. 

A CONTRATADA deverá manter vínculo empregatício com todos os profissionais 

alocados aos serviços descritos neste Termo de Referência. 

A CONTRATADA deverá faturar as despesas contra a SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-

SEAGRI/DF. 

As faturas dos serviços a crédito da ECT deverão ser liquidadas, 

obrigatoriamente, na rede bancária (via boleto). 

Brasília-DF, 22 de janeiro de 201. 

Deisi Eniãnõe1à da Silva Tetxeira 
Núcleo de Protocolo 
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De acordo, submeto o presente à aprovação do Ordenador de Despesas. 

Em consonância com o art. 7, § 2, inciso 1 da Lei n9  8.666 de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, APROVO o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de 

todas as informações exaradas. 

Robe  Gomes 

SiibsecretãFío de Administração Geral 
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