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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Atendimento

Núcleo de Protocolo e Documentação

 

 

 

ELEMENTO TÉCNICO Nº 2/2019 - IGESDF/DIAPO/SUADM/GEATE/NUDOC

 

 

 

Unidade: Núcleo de Protocolo e Documentação

Solicitante: Elisete da Cunha Cou�nho Nascimento

Interessado/Responsável: Elisete da Cunha Nascimento/ Anderson Agapito Sobrinho 

E-mail: elisete.nascimento@igesdf.org.br

Contato: (61) 3550-9077/ 3350.8738

 

1. DO OBJETO      

1.1  Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços visando atender às necessidades do
Ins�tuto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IGESDF), pelo período de 12 meses, podendo ser renovado por igual período
dependendo da necessidade de u�lização dos serviços postais.

1.2 A prestação de serviços objeto da contratação tem abrangência nacional e internacional, e compreende os serviços especificados
no item 3 deste elemento técnico.

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO      

2.1  O Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF é pessoa jurídica de direito privado, cons�tuída sob a
forma de Serviço Social Autônomo - SSA, sem fins lucra�vos, de interesse cole�vo e de u�lidade pública, que tem como obje�vo
prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver a�vidades de ensino, pesquisa e gestão no campo da
saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observados os termos e limites da autorização legal
conferida pela Lei nº 5.899/2017, alterada pela Lei nº 6.270/2019.

2.2  O ECT detém o monopólio, no Brasil, na prestação dos serviços postais e telemá�cos, nos termos da Lei nº 6.538, de 22 de junho
de 1978, e do Decreto nº 8.016, de 17 de maio de 2013.

2.3 Os serviços da contração são u�lizados para realizar as seguintes postagens:

       2.3.1 Envio de processos e documentação em geral do IGESDF, em âmbito nacional e internacional;

       2.3.2 No�ficações, de processos sele�vos, aos candidatos aprovados;

       2.3.3 Envio de encomendas solicitadas ao IGESDF a�nente à área;

      2.3.4 Envio de processos e documentação em geral entre a Sede do IGESDF e as unidades que a compõe, cito Hospital de Base,
Hospital de Santa Maria e entre as Upas localizadas nas cidades satélites de Ceilândia, Núcleo Bandeirante, São Sebas�ão,
Samambaia, Sobradinho e Recanto das Emas.

2.4 Na gestão do IGESDF, para assegurar maior eficiência, um dos princípios da Administração Pública previstos no ar�go 37 da
Cons�tuição Federal, a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT mostra-se adequada a suprir às
necessidades do IGESDF e toda rede correspondente.

 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO    

 

 

Es�ma�va de

Quan�ficação dos

Serviços Mensais.

Unidades de Pronto Atendimento –
UPAS: Ceilândia, Núcleo Bandeirante,

São Sebas�ão, Samambaia,
Sobradinho e Recanto das Emas.

 

 

Hospital de
Base

 

Hospital de Santa
Maria

 

TOTAL
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Envio de Carta Comercial e Não-comercial
 

21

 

25

 

22

 

68

Envio de telegrama nacional e internacional
 

25

 

28

 

20

 

73

Encomendas nacionais nas modalidades
PAC - Encomenda Econômica e Sedex

 

6

 

5

 

5

 

16

Serviço de Correio Internacional
 

3

 

3

 

3

 

9

 

Total Final:

 

166
 

3.1 O Ins�tuto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – IGESDF, não possui históricos e es�ma�vas de custos com os serviços de
contratação com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), por se tratar da primeira proposta com a referida Empresa
Pública que no caso detém o monopólio no Brasil na prestação dos serviços postais.   Destaca-se que o IGESDF integrou em sua
estrutura além do Hospital de Base, o Hospital de Santa Maria e as Unidades de Pronto Atendimento - UPAS localizadas nas cidades
satélites de Ceilândia, Núcleo Bandeirante, São Sebas�ão, Samambaia, Sobradinho e Recanto das Emas, observa-se que o
estabelecimento de mensuração dos serviços é uma es�ma�va pelas condições da nova estrutura e por não possuir histórico de
quan�ta�vos.

    3.1.1 Para fins de execução dos serviços, a empresa deverá fornecer, conforme abaixo:

   3.1.2 Envio de Carta Comercial e Não-comercial - (Serviços para envio de bens, com o sem valor declarado, e documentos, em
âmbito nacional, abrangendo o recebimento ou a coleta, o transporte e a entrega  ao des�natário. Nesse caso podemos ter a
necessidade de enviar cartas comerciais para empresas ou indivíduos como troca de informações oportunas, comunicações que
serão feitas para fins específicos);

    3.1.3 Envio de telegrama nacional e internacional - (Serviço para envio de telegramas com mensagens urgentes ou confidenciais,
mercadorias e documentos. Trata-se de serviço que o IGESDF poderá u�lizar em situações que precise no�ficar colaboradores,
empresas e/ou ins�tuições localizados fora do âmbito nacional);  

    3.1.4 Encomendas nacionais nas modalidades PAC - Encomenda Econômica e Sedex;

    3.1.5 Serviço de Correio Internacional - (Serviço para envio de telegramas com mensagens urgentes ou confidenciais, mercadorias
e documentos. Trata-se de serviço que o IGESDF poderá u�lizar em situações que precise no�ficar colaboradores, empresas e/ou
ins�tuições localizados fora do âmbito nacional);

    3.1.6 Serviços de Logís�ca Reversa (Serviço de remessa de documentos e mercadorias em devolução, sem ônus ao remetente,
para serem entregues exclusivamente no endereço indicado pelo cliente, podendo ser uma localidade diferente do endereço de sua
sede).

4. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

4.1 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de serviço de natureza con�nuada, tendo em vista que sua interrupção pode
comprometer a con�nuidade das a�vidades do Ins�tuto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - IGESDF.

4.2 Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, conforme necessidade do Ins�tuto de Gestão Estratégica do Distrito
Federal - IGESDF.

4.3 A contratação em questão será via termo de adesão e deverá ser realizada de acordo com o Regulamento de Compras e Contrato
do Ins�tuto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - IGESDF. O termo de adesão tem por objeto a venda de produtos e a prestação
de serviços pelo Correios, mediante a adesão da Contratante ao pacote específico de serviços para contratação via web que
contemplará soluções de encomendas, logís�ca, mensagem, conveniência e internacional sem cobrança de valor mínimo mensal.

 

5. PROPOSTA COMERCIAL

5.1 A proposta comercial está inserida do documento SEI nº 27833794.

 

6. VALOR ESTIMADO

6.1 Valor total do contrato está es�mado, para o período de um ano, em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).  Por se tratar da
primeira proposta com a referida Empresa Pública que no caso detém o monopólio no Brasil na prestação dos serviços postais,
destaca-se que o IGESDF integrou em sua estrutura além do Hospital de Base, o Hospital de Santa Maria e as Unidades Pronto
Atendimento -  UPAS localizadas nas cidades satélites de Ceilândia, Núcleo Bandeirante, São Sebas�ão, Samambaia, Sobradinho e
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Recanto das Emas, observa-se que o valor es�pulado é uma es�ma�va no âmbito do IGESDF pelas condições da nova estrutura e por
não possuir histórico de quan�ta�vos.

7. HABILITAÇÕES DA EMPRESA      

7.1 Deverá ser exigida da ECT a apresentação de cer�dões que comprovem sua regularidade, Legislação, Estatuto Social dos
Correios, Polí�cas Gerais dos Correios, Carta Anual de Governança, Relatório Integrado dos Correios – Exercício 2018, Código de
Conduta Disciplinar de Pessoal, Código de Conduta É�ca, Programa de Integridade, Regimentos Internos, Polí�ca Corpora�va de
Gestão de Riscos.

 

8. CONDIÇÕES DE ENTREGA           

8.1 Os serviços serão realizados no Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do DF - IGESDF, no endereço: SHMS – Área Especial,
Quadra 101, Bloco A, CEP: 70.335-900 – Brasília-DF.

 

9. VIGÊNCIA 

9.1 Por tratar-se se serviços con�nuos, o prazo de vigência do contrato previsto neste elemento técnico será de 12 (doze) meses,
com possibilidade de prorrogações por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a contar da data da
assinatura.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo de outras responsabilidades previstas neste contrato compromete-se a ECT a:

10.1 Executar os serviços previstos no contrato a ser firmado, conforme normas estabelecidas pela ECT, conciliando os interesses e conveniências do IGESDF;

10.2 Fornecer formulários e modelos de documentos a serem utilizados pelo IGESDF, bem como toda e qualquer informação necessária à execução deste contrato, para todos os
credenciados pelo IGESDF a utilizarem os serviços previstos em contrato;

10.3 Preencher documentos relacionados com os serviços sob sua responsabilidade;

10.4 Estabelecer, de comum acordo com IGESDF caso haja futuras instalações que serão credenciadas para a prestação dos serviços, bom como orientá-las a respeito;

10.5 Indenizar o IGESDF, caso ocorra extravio, furto, roubo ou avarias em qualquer tipo de serviço prestado ao IGESDF, ocasionadas por manuseio indevido no trajeto da
encomenda;

10.6 Cumprir as normas e procedimentos vigentes no elemento técnico, normas técnicas do IGESDF e demais documentos correlatos e suas demais alterações;

10.7 Providenciar, quando da postagem, para efeito de faturamento, o preenchimento do documento correspondente a cada serviço utilizado, colhendo a assinatura do remetente e
distribuir suas vias conforme indicado no mesmo, inclusive o recibo ao IGESDF;

10.8 Proceder à devolução ao remetente dos objetos cuja entrega ao destinatário não tenha sido possível, indicando sempre a causa determinante da impossibilidade, na forma
regulamentar;

10.9 Executar os serviços previstos no item 3, conforme normas pertinentes;

10.10 Inserir, no relatório de expedição de correspondência fornecido pelo IGESDF, carimbo atestando o recebimento das correspondências discriminadas no referido relatório,
conforme modelo desenvolvido para este tipo de serviço, em conjunto com a Contratante, e devolvê-lo à IGESDF juntamente com o cupom fiscal do faturamento (via do cliente)
correspondente;

10.11 Realizar, até as 17 (dezessete) horas, a coleta ordinária (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, exceto fins de semana e feriados) de correspondências no IGESDF.

10.12 Estabelecer, em comum acordo com o IGESDF, as agências credenciadas para a prestação dos serviços, bem como orientá-las a respeito;

10.13 Providenciar, junto ao IGESDF, as orientações necessárias quanto à utilização dos serviços;

10.14 Entregar as faturas a serem liquidadas e pagas, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação ao vencimento;

10.15 Manter seus dados atualizados perante o IGESDF, para fins deste contrato;

10.16 Guardar sigilo absoluto sobre os documentos, informações e programas envolvidos com os serviços prestados ao IGESDF, nas condições expressas do ar. 41 da Lei nº 6.538, de
22 de junho de 1978;

10.17 Em caso de ocorrências relativas aos serviços e às correspondências encaminhadas às agências dos Correios, como: falta de chancela em correspondências, indisponibilidade
temporária ou permanente de algum serviço contratado, etiquetas vencidas, dentre outras, deverão ser comunicadas ao IGESDF, de forma imediata, por meio do endereço eletrônico:
rsbatista@correios.com.br, para tempo hábil de resolução de tais ocorrências;

10.19 Disponibilizar atualizações do sistema de envio de telegrama via internet, bem como realizar a manutenção preventiva e corretiva do mesmo, no prazo máximo de dois dias
úteis;

10.20 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF - IGESDF.

10.21 Indicar, no mínimo, dois responsáveis (prepostos) pela intermediação entre a ECT e o IGESDF, sendo um titular e um suplente.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE             

O CONTRATANTE compromete-se a:

11.1 Permi�r o acesso dos empregados da ECT devidamente iden�ficados, nas dependências do IGESDF, para a realização dos
serviços;

11.2 Disponibilizar à contratada os objetos postais e telemá�cos devidamente envelopados/embalados em embalagens adequadas
ao peso; às condições de aceitação e natureza do conteúdo, bem como devidamente endereçados;

11.3 Efetuar o pagamento dos serviços prestados até a data de vencimento das faturas;
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11.4 Estabelecer ro�nas para o cumprimento do objeto do presente Contrato;

11.5 Informar à ECT, para contato, o nome do órgão e do responsável, endereço, telefone, bem como os �pos de serviços a serem
u�lizados pelo órgão credenciado;

11.6 Imprimir nos objetos, por impressão gráfica, e�queta ou carimbo, no ângulo superior direito do anverso, a chancela-padrão de
franqueamento fornecida pela ECT em arquivo eletrônico, aplicável aos serviços previstos neste contrato, contendo as seguintes
informações:

    11.6.1 Dados fixos: nome do serviço e marca Correios;
    11.6.2 Dados variáveis: número e ano de assinatura do contrato e nome ou sigla do IGESDF.

11.7 Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços;

11.8 No�ficar, formal e tempes�vamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no serviço, es�pulando prazo para a
solução;

11.9 No�ficar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade;

11.10 Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada;

11.11 Efetuar com pontualidade os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais, bem como ateste das
notas fiscais pelo setor competente;

11.12 Comunicar oficialmente, através do Executor Central do Contrato, à empresa contratada toda e qualquer ocorrência
relacionada com a execução do serviço e quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave, es�pulando prazo para a
solução;

11.13 Requerer a subs�tuição imediata de funcionário que não atenda aos requisitos mínimos dispostos nesse instrumento ou que
julgar inadequado para a execução dos serviços;

11.14 Manter a ECT informada dos endereços para apresentação de faturas e comunicações diversas;

11.15 O IGESDF é o único responsável pelos Cartões de Postagem, respondendo pelos danos causados por sua u�lização indevida e
pro sua devolução à ECT, por meio de correspondência com Aviso de Recebimento;

11.16 Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão, o IGESDF permanecerá responsável, enquanto não comunicar o fato
oficialmente à ECT, por meio de correspondência com Aviso de Recebimento ou por meio de e-mail;

11.17 Na hipótese de rescisão do Contrato ou de qualquer alteração no Cartão de Postagem, o IGESDF comunicará a ECT, para as
providências de cancelamento ou subs�tuição, respec�vamente no prazo mínimo de 30 dias;

11.18 Obedecer às condições previstas no contrato, estabelecidas para cada modalidade de serviço;

11.19 Caso haja necessidade de inclusão de outros locais de coleta, além da prevista neste contrato, informar à ECT os novos
endereços para realização dos serviços de coleta.

11.20 Apresentar, quando da u�lização dos serviços e/ou aquisição de produtos, o Cartão de Postagem fornecido pela ECT;

11.21 Encaminhar, junto às correspondências, o relatório de expedição de correspondência.

 

12. FISCALIZAÇÃO 

12.1 O IGESDF nomeará um gestor �tular, e respec�vo subs�tuto, para executar a fiscalização da prestação dos serviços objeto do
presente elemento técnico, o qual ficará responsável pelo registro de todas as ocorrências e deficiências verificadas, em relatório
próprio, cuja cópia será encaminhada à ECT, obje�vando a imediata correção das irregularidades apontadas.

 

13. PAGAMENTO   

13.1 As faturas mensais, correspondentes aos serviços prestados, deverão ser entregues, pela ECT, diretamente ao Gestor do
Contrato, que somente atestará a prestação da execução do serviço e liberará as referidas faturas para pagamento, quando
cumpridas todas as condições pactuadas;

13.2 O pagamento à ECT será mensal, com a apresentação da fatura, devidamente atestada;

13.3 Os preços dos serviços serão estabelecidos para cada modalidade de postagem e produtos adquiridos, constantes das
respec�vas tarifas emi�das pela ECT, em conformidade com a regulamentação vigente.

 

14. PENALIDADES  

14.1 Havendo atraso na entrega, erro na fatura ou circunstâncias que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à ECT,
pelo Gestor do Contrato, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas sanadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação da fatura, não acarretando qualquer ônus
para o IGESDF.

 

15. LOCAL E DATA  

Brasília/DF, 15/outubro/2019.
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Iden�ficação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 2/2019:

 

Elisete da Cunha Cou�nho Nascimento

Chefe do Núcleo de Protocolo e Documentação - NUDOC

Matr.00000016

 

Anderson Agapito Sobrinho

Assistente Administra�vo do Núcleo de Protocolo e Documentação - NUDOC

Matr.00002542

 

Iden�ficação do Responsável da área técnica:

Luciana Guimarães Farias Gomes

Gerente de Atendimento

 

Na atribuição de autoridade imediata superior responsável pela Diretoria de Logís�ca e Serviços, APROVO e AUTORIZO o presente
Elemento Técnico, em observância ao Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

Karinne Borges Mesquita

Diretora de Logís�ca e Serviços

.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA GUIMARAES FARIAS GOMES -
Matr.0000002-4, Gerente de Atendimento, em 22/10/2019, às 16:17, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KARINNE BORGES MESQUITA - Matr.0000416-3,
Diretor(a), em 22/10/2019, às 20:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISETE DA CUNHA COUTINHO NASCIMENTO - Matr.
0000001-6, Chefe do Núcleo de Documentação e Protocolo, em 24/10/2019, às 08:50,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON AGAPITO SOBRINHO - Matr. 0000254-2,
Assistente Administra�vo(a), em 24/10/2019, às 09:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 29870083 código CRC= 7954ED0B.
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