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Assunto: Processo de Representação (TC 041.428/2012-9) - Ofi~~~~

Excelentíssimo

Senhor

Em resposta ao oficio 2310/2012-TCU/SECEX-SP,
referente ao Processo de Representação (TC
041.428/2012-9), impetrada pela empresa Dubon Comercial Varejista Franquias e Serviços Ltda.
EPP, participante da Concorrência nO.3010/2011, temos a considerar:

Alínea "a"
Documentos que embasem a inserção da exigência dos índices financeiros contidos no item
4.1.2.2 do EditaI3010/2011DRlSPI, que tem por objeto a contratação da instalação e operação
de agência de correio franqueada no município de Marília/SP (item 36 desta instrução).
Encaminhamento: A licitação de outorga de serviços postais, mediante atividade de franquia
postal a Agência de Correios Franqueadas, tem seu histórico conforme - "Histórico"- item 4 e
seguintes do Acórdão n.o1778/2012-TCU - Plenário, sendo, portanto, suas especificações
definidas corporativa mente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para todo o país e
as Diretorias Regionais foram autorizadas a processar, julgar, homologar e adjudicar o processo
no âmbito de suas competências, cabendo-lhes, por fim, assinar o contrato de franquia postal e
fazer a gestão contratual.
Especificamente sobre a inserção da exigência, conforme solicitação, informamos que o TCU, no
acórdão supra mencionado, fez análise do edital de licitação de 2011 e da minuta de contrato ao
edital de 2011 nos itens 84 a 95, concluindo pelo cabimento, em linha com o Acórdão 1905/2010TCU-Plenário, pela aprovação dos editais e das minutas dos contratos das licitações em exame.
A exigência consignada no item 4.1.2.2 do Edital encontra amparo no 92° do art. 31 da Lei nO.
8.666/93 que assim dispõe:
"9 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação,
a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as
garantias previstas no 9 1º do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de
comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito
de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado."
No mais, a exigência do item do item 4.1.2.2 constou dos editais publicados nos Editais de 2009 e
2011, não havendo qualquer indicativo dos órgãos de controle externo (dentre eles do TCU) de
tratar-se de exigência irregular ou desarrazoada.
Para evidências, juntamos o Ofício-0469/PRESI, de 06/09/2011, o Relatório Final do Grupo de
Trabalho instituído por meio da PRT/PRESI-143/2011 e o Acórdão 1778/2012 - TCU - Plenário.
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Relatório completo do julgamento da proposta técnica, cujo resultado foi publicado no DOU,
Seção 3, p. 142, em 18/10/2012 (item 48 desta instrução).
Encaminhamento: Seguem anexos o Relatório 029/2012 - CEL-01/DR/SPI dos atos praticados
pela Comissão Especial de Licitação - CEL-01/DR/SPI e os respectivos documentos nele
mencionados no item 02 - Anexos.

Alínea

"c"

Relação de quais foram os documentos trazidos pela empresa Agência de Serviços Postais de
A varé Ltda. após o primeiro julgamento da proposta técnica, encaminhando cópia digital dos
mesmos.
Encaminhamento - Os documentos apresentados pela Empresa Agência de Serviços Postais
Avaré após o primeiro julgamento da proposta técnica foram os relacionados a seguir, cujas
cópias digitalizadas dos documentos são juntadas a este Ofício.
a) Declaração de Validade da Proposta Técnica (documento não exigido no edital, portanto
foi desconsiderado pela Comissão no Julgamento da Proposta);
b) Anexo 4 do edital- Ficha de Avaliação Técnica;
c) Anexo 6 C do edital
d) Anexo 6 D do edital;
e) Cópia do IPTU;
f) Matricula atualizada do registro de imóvel;
g) Contrato de locação de Imóvel;
h) Cópia do ART/CREA-SP;
i) Comprovante de pagamento do ART/CREA-SP
j) Levantamento Arquitetônico Escala 1: 100 do imóvel ofertado.

Estamos a disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas a respeito do assunto.

Atenciosam~,

~S

f1

Joseph de Faro al~nça
Diretor Regional de São Paulo InteriorlDRlSPI
(neste ato representado pelo Diretor Regional Adjunto Antonio Carlos Marques de Matos,
matrícula 8.750.420-0)
ANTONIO CARLOS MARQUES DE MATOS
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO
Matrícula: 8.750.420.0
GABIDRISPI
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. Responsável

Senhor Presidente, ,

Encaminho a Vossa Senhoria, para conhecjrnento e adoção da medidas prevista no subitem
9.2, bem como observânCia do subitem 9.3, cópia do Acórdão. 1778/2012-Plenário,

proferido por este

Tribunal em sessão ordinária de 11/7/2012, ao apreciar o processo de Desestatização (TC 029.417/2011-2),
acompanhado do Relatório e do Voto qqe o fundamentaram.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente

MARCELO BARROS DA CUNHA
Secretário substituto
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ACÓRDÃO N° 1778/2012 - TeU - Ple~ário
1. Processo n° TC 0:29.417/2011-2.
2.

Grupo I - Classe VU- Assunto: Desestatização.

.

3. Responsável: Wagner Pinheiro de Oliveira (087.166.168-39).
4. Entidade: Empresa Brasileira dé Correios e TelégTafos _ ECT.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
a
7. Unidade TécniC!i; 2 Seco de Fiscal. de Desest. e Regulação (SEFID-2).
8. Advogado constituído nos autos: não há.
.
9. Acórdão:

VISTOS, relatados.e discutidos estes autos de fiscalização de outorga para 'contratação de
de fràll{ji.lia postal) nos termos

instalação e.op~raçã~ d~ Agências ..de Correios. Franqueadas "Sob régime
da IN-Teu 27/98,
.

.

ACORD1\M os Ministros. do 'Tribunal de Contas da 'União, reunidos

Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: .

em Sessão do

.

9.1. aprovar com ressalva os procedimentos adotados no primeiro estágio previsto no art.
da. ,LN-TCU 27/98, relativo ao processo de outorga de serviços postais,. mediante penniss~o, a
. Agências de Correios Franqueadas (AGF), pelo prazo de 10 (dez) anos, promovido pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégra{os, em razão das impropriedades verificadas no modelo de viabilidade
]O

econômico-manceita

apresentado;

•

(9.2)deteiminar
à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que, no prazo de 180 dias;
revise e complemente o atual modelo de viabilidade econômico-financeira das AGF, mediante a

realização de-estudos segmentados que contemplem as diversas categorias de AGF;
1(9.3,) recomendar à Empresa Brasileira de Corréios e Telégrafos que na revisão
complemen~ó.
anterior:

do atual modelo de viabilidade

econômico-financeira

determinada

e
no subitem

9.3.1. defina as categorias de AGF por segmento de atuação, região, tamanho ou outros

critérios que distingam as diferentes capacidades de geração de receita das unidades licitadas; ".
9.3.2. estime as receitas com base nos dados que dispõe acerca das remunerações pagas às
franquias em funcionamento;
9.3.3. contemple nos respectivos fluxos de caixa, o crescimento da demanda dos serviços
postais projetado para o ciclo contratual;

r

Teu

9.4. aprovar os procedimentos adotados no segundo estágio previsto no art.
da 1N~
27/98, re1ativo ao processo de outorga de serviços postais, mediante .franquia, 'Prom9vido pela Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos;

,

.

9.5. autorizar, confonnedísposição
contida no art. 7°, S 1°, da IN-TeU 27/98, a utilização
de metodologia de exame por amostragem com vistas à análise dos terceiro e quarto estágios ,do
presente processo de desestatização;
,
fulcro

processos
no art.9.6.37 daformar
Resolução-TeU

apartados específicos para proceder a análise citada acima, com
19 I/2006;

9.7. enviar cópia desta instrução e a da decisão que venha a ser proferida à Empresa
Brasileira deCorreios e Telégrafos e ao Ministério das Comunicações;
.
,9.8. arquivar o presente processo, em consonância com o art. 169, inciso IV, do Regimento
Interno do TeU..
.
10. Ata nO 26/2012 - Plenário.
1
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11. Data da SeSSão: 1117/2012 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TeU na Internet: AC-1778-26112_P.
13. Especificação do quorum:
13. I. Ministros presentes: Benjamin Z ymler (presidente l, Valm;r Campelo, Walton Alencar Rodrignes
(Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Múcio Monteiro e Ana Arraes.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti,
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho.
(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER

(Assinado Eletronicamente)

Presidente

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator
fui presente:

(Assinado Eletronjcamente)

LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral

.'
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VOTO
Submeto à apreciação. deste Colegiado a fiscali.zação realizada nos rennas da IN-Teu
27/98 sobre o processo de outorga promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)
para contratar a instalação e operação de Agências de Correios Franqueadas (AGF).
O acompanhamento, nestes autos, incide sobre os primeiro e segundo estágios. previstos na
IN- TeU 27/98, relativos ao certame que visa a dar continuidade 'ao processo de substituição das
unidades !erceirizadas por contratação direta (ACF) por agências disciplinadas pelo novo modelo de
franquia postal instituído pela Lei 11.668/2008 (AGF), iniciado com as licitações realizadas em 2009.
O presente certame compreende as 818 unidades, cujas licitações precedentes quedaram
desertas, fracassadas ou anuladas ou com contrato rescindido. A contratação dessas agências deve ser
concluída até 30/9/2012, conforme dispõe o art. 7°, parágrafo único, da Lei 11.668/2008

redação dada pela Lei 12.400/2011).

(com a

que

Registro, por pertinente,
o exame do primeiro e segundo estágios das licitações
precedentes (TC. 022.070/2007,;,9) culminou na aprovação do modelo de viabilidade (Acórdão
2.30112007 - TCU - Plenário) e das tab~las de remuneração (Acórdão J ,905/2010 _ TeU ~Plenário).
Assim, a análise da Unidade Técnica, no tocante à presente outorga, ficou adstrita aos
ajustes do modelo e às modificações feitas"na tabela de remuneração precedente, sem prejuízo de
determinações e recomendações de melborias e estudes complementares.

O primeiro estágio deste processo de outorga refere-se à.análise dos documentos elencados
no art. 7°, inciso I, alínea <ta", da IN-TeU 27/98. Não se aplicam a este. processe os documentos
indicados nas alíneas "b" e "e'" do dispositivo, haja vista tratar de instalação de agências terceirizadas
para prestação de sen'iços postais que prescinde de' licenciamento ambiental e de despesas prévias
vinculadas à outorga pela ECT.
.
De início. registro que o modelo apresentado pode ser aprovado para fins da outorga,
porquanto dá continuidade ao processo de. substituição das ACF. iniciado com as licitações de 2009,

quando essa metodologia fai acolhida pelo Acórdão 2.30l/2007 - TC:U _Plenário.
A ressalva consignada pela Sefid-2 ao modelo apresentado diz respeito à adoção de um
único estudo de viabilidade econômico-financeira, a despeito
'a rede terceirizada contemplar
agências dos mais variados portes.

de

A justificativa. da ECr para a realização de um único estudo para todas as 818 unidades
licitadas funda-se, basicamente, na pequena variação dos custos de operacionalização existente entre as
agências de diferentes portes e regiões de atuação.
Ocorre que o impacto maior na viabilidade econômico-financeira das agências não está nos
custos, mas sim na capacidade de auferir receitas em virtude do porte: localização e foco de atuação
das diferentes unidades licitadas.
Comprovada urna acentuada variação entre as receitas das agências terceirizadas, deve-se
admitir a existência de diversas categorias de agências franqueadas no que tange à capacidade de gerar
receitas. diferenças não consideradas no modelo construído pela ECT, porquanto se reporta a um único
estudo de viabilidade econômica para toda a rede franqueada.
Clara, assim, a necessidade de complementar o modelo atual, com estudos segmentados
por categorias de AGF a serem definidas mediante critérios que considerem as diferentes capacidades
de geração de receita das unidades licitadas.
.
1
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A ausência de estudos segmentados e a focalização apenas nos custos sem considerar a
efetiva capacidade de geração de receitas das agências licitadas, constituem falhas técnicas que podem
afetar o acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro dos futuros contratos.

Portanto,. com a finalidade de prover melhor acompanhamento dos contratos de franquia e
subsidiar eventuais outorgas futuras Com projeção mais confiável dos fluxos de caixa das agências a
serem licitadas, julgo necessário expedir determinação à ECT para que revise e complemente o atual
modelo de viabilidade econômico-financeira, median.te a reali7..ação de estudos segmentados que
contemplem as diversas categorias de AGF.

Nesse contexto, e considerando as reuniões técnicas realizadas no Curso deste processo,
pertinente, também, recomendar à EC! que na revisão e complementação' do atual modelo de
viabilidade econômico-financeira das AGF} observe, especialmente, os seguintes parâmetros: 1) defin~
as categorias de AGF por segmento de atuação, região, tamanho ou outros critérios que distingam as
diferentes capacidades de geração de receita das unidades licitadas; 2) estime as receitas com base nos
dados que dispõe acerca das remunerações pagas às franquias em funcionamento; e 3) contemple nos
respectivos fluxos de caixa o crescimento da demanda dos serviços projetado para o ciclo contratual.
Passo a tratar do segundo estágio previsto na IN-TeU 27/9&, que tem por finalidade
verificar se o edital de licitação e a minuta de c~>ntratoestão em confonnidade Com os dispOSitivos
legais pertinentes.
Confonne se verifica no r~lat6rio precedente, 9 edital e a minuta do c0!ltrato apresentados
a este Tribunal são aderentes aos principias e normas preconizados na Lei 8.666/93 e aos ditames da
Lei 11.668/2008, não tendo sido observados, no edital, cláusulás ou condições que comprometam o

caráter competitivo do certame. Dessa forma, considero que o segundo estágio do processo de. outorga
de serviços postais tratado nest~s autos encontrá-se em ~ondições de ser aprovado.
Por fim, corroq()ro a proposta da Unidade TéqIica no sentido de analisar o terceiro e quarto
estágios por meio de amostragem, conforme previsto no art. r, ~lo, da lN-TCU 27/98, em processos
específicos apartado destes autos.

Ante o expostot acolho as propostas da Unidade Técnica e voto por que este Tribunal adote
a deliberação que ora submeto à consideração deste Colegiado..

2012.

.

TCU ' S'ala
das Sessões 'Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em J I de julho de
.

WALTON ALENCAR RODRlGUES
Relator
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GRUPO 1- CLASSE
- Plenário
TC 029.417/2011-2
Natureza: Desestatização
.
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e rcH~gÍafos_ECT
Advogado constituído nos autos: não há.
sUMÁRIo:
OUTORGA
DE
SERVIÇOS
PERMISSÕES
DE
AGÊNClAS
DE
FRANQUEADAS

(AqF).

PRIMEIRO

PROCEDIMENTOS RELATIVOS
27/98. -APROVAÇÃO COM
ESTÁGIO. APROVAÇÃ0.

POSTAIS.

CORREIOS
ESTÁGIO
DOS

AO PREVISTO NA IN/TCU
RESSALVAS.
SEGUNDO

AUTORIZAÇÃO

DOS
TERCEIRO.
E
QUARTO
AMOSTRAGEM.
DETERMINAÇÃO.
ARQUIVAMENTO .

PARA ANÁLISE

ESTÁGIOS
POR
RECOMENDAÇÃO.

.RELATÓRIO
diretivo

Adoto, como relatório, a.instTução do auditor da Sefid-2, que obteve a anuência do corpo

da Unidade

Técnica (peças 29-31):

"Trata-se dê fiscalização, nos termos da Instrução Normativa (IN) - TeU 27/1998, de
outorga de serviços postais, mediante atividade de franquia postal, a Agências de Correios
Franqueadas (AGF), pelo prazo' de 'dez anos.
2. O acompanhamento dos processos de outorga de serviços públicÇJs, nos termos do art.
deve ser realizado de acordo com os seguintes estágios: a) Primeiro _ exame
de viabilidade da outorga; h) Segundo - exame da pré-qualificação, se houver, do edital da licitação e
da miiruta dos contratos,' c) Terceiro - exame da habilitação e do julgamento das propostas; e d)
Quarto - exame do ato de outorga e dos contratos assinados.
.

r da IN - TCU 27/1998,

3. Esta instrução cuida da análise dos procedimentos rejerentes ao primeiro
estágio da outorga em questão, nos termos do art. 7~ incisos J e fI, da JN~TCU 27/1998.

e segundo

1. Histórico

4. O Serviço Postal é constituído pelo recebime.nto. expedição, transporte e entrega de
objetos de correspondência, valores e encomendas, confOrme definido pelo art. r da Lei 6.538/1978.
5. Em maio de 1990, mediante autorização do então Ministério da Infraestrutura
(MINFRA), a Empresa Brasileira de Correios e Telégr.afos (ECT) iniciou a implemeniação das
Agências de Correios Franqueados, então denominadas de ACF. com a finalidade. de outorgar ao
particular as atividades relativas à primeira etapa çfo serviço postal, qual seja, o recebimento,
também denominada atendimento.
6. Entre 1992 e 1994, foram expedidas 1.748 autorizações para operação terceb;izada da
Rede de Atendimento Postal. Os contratos as,r;iJradosem 1994 com empreendedores privados para
implementação das ACF tinham prazo de vigéncia de cinco anos.
7. Em 1994, c~mo resultado de auditoria de natureza operacional, o TeU determinou,
entre outras providências, que ECT cumprisse as normas e principios norteadores das confrataçõe.f
efetivadas por entes da Administração Pública, de fonna que as novas franquias fossem contratadas
mediante prévio ceJ:tame licita tório (I'C 013.889/1994-0, Decisão 60J/J994-Plenário).

a
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8. Em 1998, a ECTpromoveu estudos q!,e fundamentaram a remodelagem da Rede de
Unidades de Atendimento da El1Jpresa, aprovada pela Secretaria de Serviços Postais do Ministério
das Comunicações com a expedição da Instrução Normati"a J /1998 da Secretaria de Serviços Postais.
A nova configuração diferenciou as Agências de Correios Comerciais Tipo I (ACe I) das Agências de
Correios Comerciais Tipo 11 (.4CC JI), As ACe 1 eram empreendimenios complementares ao negócio
já existente e as ACC Il destinavam-se a modelo de agência que substituiria o modelo de agência
franqueada (ACF) ..
9. A Lei 9.648/1998 d~u nova redação ao art. r'da Lei 9,074/1995, inserindo os serviços
postais no rol de serviços públicos sujeitos ao regime de concessão ou de pemtissão e estabeleceu que
os contratos de franquia da ECT em vigor (A CF) permaneceriam válidos. no máximo, até 31/12/2002.
10. Por meio das Portqrias 386/2001 e 1.331/2002, o Ministério das Comunicações
autorizou a ECT a realizar procedimentos licitatórios em todo território nacional para a seleção de
pessoas jurÍdicas interessadas em prestar. serviços e vender produtos postais em ACC I e JI,
respectivamente.
11. A outorga. de permissão de Agênçia dê Correios Comercial Tipo J foi acompanhada
pelo TCU. no âmbito do TG,010.868/2091-2,
resultando na Decisão 463/2002-TCU-Plenário,
proferida em sessão plenária de 8/5/2Q02, que aprovou os procedimentos relativos ao primeiro
estágio e apr<?vou, com ressalvos, /{s rejere,nfes po segundo estágio, de que tratam a IN- TCU
2711998., expedindo a seguinte determinação à ECT:
promova, nas fUturas licitações, a adaptação do edital-padrão de modo que as
características suhjetivas da entidade proponente e de seus gestores (p.ex. tempo na atividade atual,
ramo de atividade econômica e escolaridade do gestor a ser designado) sejam examinadas nafase de
habilitação, restando, assIm, somente critérios objetivos para o julgamento das propostas e que
permitam
avaliar o melhor objeto ofertado (Decisões 230/2001 e 1060/2000-TCU-Plenário).
.

.

12. Em 27/11/2002,:sem que hóúvesse a implantaçêio das ACe 11, a Lei 10.577/2002
prorrogou os contratos de franquia da ECT por mais cinco anos, isto~, até novembro de 2007.
13. Em agosto de 2007, a ECT enviou ao Teu, como documentação referente'ao primeiro'
estágio a que se refere a IN-TeU 2?/1998, os Relatórios de Viabi~idade Técnica e de Viabilidade
Econômica para licitação da permissão de ACe 11, com o objetivo de substituir a rede de Agências de
Correios Franqueadas (TC 022.070/2007-9).
14, O Tribunal, por meio do Acórdão 230J/2007-TCU-Plenório, de 31/10/2007, aprovou
com ressalva os procedimentos adotados no 'prime~ro estágio relativo ao mencionado proce.,'fSo.,
exarando as seguintes detenninações à ECT:
9.2.1. observe, na elaboração dos editais de licitação para outorga de Serviços Postais,
mediante Permissão
Agência de C01Teios Comercial Tipo.ll- AGe 11, as detenninações à Empresa
na DecisãolTCU n. 0463/2002 - Plenario;
"

de

9.2.2. adote, quando da elaboração de estudos de viabilidade ecqnômicojinanceira
em
futuras licitações pa1'a. outorga de Serviços Postais, critérios e parâmetros, especialmente os
relacionados ao custo da prestaçào dos serviços e da venda dos produtos, na definição da
l'emuneração devida às Agências de Correios Comercial Tipo 11, relativamente aos serviços e
produtos constantes da Tahela R3.
15. Em 26/1112007, foi editada a Medida Provisória 403/2007, posteriormente convertida
na Lei 11.668/2008, prorrogando novamente os contratos de franquia postal vigentes em 27/11/2007
com a fixação do prQ20 de 24 meses, a contar da regulamentação da Lei (promovida pelo Decreto

2
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6.639/2008,publicado no Diário Oficial da União -DOU de 10/11/2008), para que os mesmosjassem
cone/uidos (art. 7~ caput e parágrafo único).
.
.
J 6. Em 2009; a ECT decidiu retomar o processo de terceirização e instalação de agências
,de correios, mediante a puhIicr;zçãode editais de concorrência padronizados, com ajustes de ordem
técnica e jurldtca no modelo aprovado com ressalva pelo Acórdão 2.301/2007-TCU-Plenário, em
virtude da nova regulamentação, co~ o objetivo de contratar a instalação e-operação ejeAgencias de
Correios Franqueada~ (AGF), que substituiram as ACC n.

/7. Em 4/8/2010, o Tribunal, mediante o. Acórdão 1905/2010-TCU-Plenário (íC.
022.070/2007-9), aprovou os procedimentos adotados no segundo estágio e recomendou à ECT a
elaboração de melodologiapara análise do equilibrio econômico-jinanceiro dos contratos, de jranquia
postal dejorma a atender a minuta do contrato.
.
18. O exame do terceiro e quarto esIágios previstos na IN-TeU 27/1998 do referido
processo de outorga está em CW:'lO 110 âmbito do TC 023.270/2010-1. Consoante iriformado naqueles
auloS (Ofteio 05151GAPRE,de 4/10/2011), das licitações d41agradas para a instalação e operação de
AGF, 1.58foram desertas, 119 fracassadas e 523 resultaram em celebração de contratos para a
instalação de AGF, das quais 47 estavam em operação e 421 com prazo estimado para a'instalação.
Outras 55l licitações, não homologadas" até 8/4/2011, foram anuladas com o advento da Lei
12.400/201 J, que prorrogou para 30/9/201-2o prazo para ~onclusão da contratação das AGF.
19. As AGF então licitadas, cUjoscertames quedaram desertos/fi'acassados ou anulados e
as que tiveram o contrato rescindido foram objeto de novas licitações, ,ora em acompanhamento
nestes autos quanto ao primeiro e segundo estágios previstos na IN- TeU 2711998.
20. Em 2/9/2011, o Ministério das Comunicações editou a Portaria 384/2011 (DOU de
6/9/2011), aprovando a Norma de Diretrizes 'para a Padronização da Rede de Unidades de
Atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, que alterou a modelagem quanto
ti atuação das AGF.
21. Em 8/9/2011, com o escopo de atender ao disposto no art, 7~ inciso 1, alíneas la' e 'b:
da iN-TeU 27/1998, a ECT protocolizou nesta Corte o Oficio 0469/PRESl, de 6/9/201 J (peça 1),
encaminhando os seguintes documentos:
'
21.1 Relatório Final do Gmpo de Trabalho constituído pela PRT/PRESI-143/201.l, que
reavaliou o Modelo de Franquia da ECT, e propôs ajustes aos processos de contratação de A GF,
anulados em decorréncia da Lei 12.400/2011, a serem concluídos mediante nova licitação (peça 2),21.2 Tabelas de Remuneração das AGF alteradas - Ri e R2 (peça 3); e
21.3 Estudo de viabilidade para a criação da parcela R4 da tabela de remuneração das
AGF, referente à prestação de novos serviços de JltfarketingDireto, composto por Mala Direta Postal
Especial- MDPE e Correios Entrega Direta-Operação B (peça 4):
22. Adicionalmente, por meio dos Oficios 0255/VJREL, de 26/9/2011 (peça 10) e
0047/20lJ-VIJUR. de 4/10/2011 (pe'ça ll), e em atendimento ao Qfício de Diligência 212/2011TCU/SEF1D-2, a ECT encaminhou estudos de viabilidade econômico-financeira das AGE; composto
por dois arquivos em Excel: um contemplando o modelo referente à ACe adaptado em 2009 para a
AGF e outro com sua atualização em agosto/201l. Comunicou. ainda, a desnec!,!ssidade de
licenCiamento ambiental e que os investimentos para instalação e funcionamefJ!o das AGF são de
responsabilidade dofranqueado, conformeprevisto no Edital de Licitação.
23. Ern reunião técnica realizada em 6/10/2011 (peça 19). os técnicos da ECT prestaram
esclarecimentos acerca dos critérios adotados no estudo de viabilidade das AGF.
3
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24. Por- meio dos Oficios 0551/GAPRE, de 25/10/2011 (peça J7), 0572/GAP,RE. de
1/11/2011 (peça 18) e 0597/GAPRE, de 16/11/2011 (peça 21), em resposta ao Oficio d~ Diligência
277/2011-TCU/SEFlD-l (peça 15), a ECT encaminhou CD contendo demonstração dejluxo de caixa,

I

elaborada com base em dados de duas A GF em operação ..mediante aplicação dos percentLais fixados
nas tabelas de remuneração a serem praticadas na noVa liciJlVTão,e infimnnu que;

24.1 o custo de atendimento das AGF apresenta pouca variação nas diversas regiões do
pais, motivo pelo qual foi realizado um único estudo de viabilidade econômiCO-financeira,) aplicável a
todas as agências objeto da outorga; e

..

24.2 O estudo de viabilidade econômico-jinanceira apresentado estabelece a remuneração
das A GF na forma de um percentual sobre a venda reafizada para cada grupo de produtd Ou serviço.
Essa sistemática, embora utilize dados de 2007, confere atualidade ao modelo, na medida em que o
reajustamento dos preços de venda confere atualização automática tanto da remuneraJão da ECT
camadas AGF.
. .

I

25. Em reunião técnica realizada em 16/11/2011 (peça 20), os técnicos da ECíFprestaram
novos esclarecimentos acerca do estudo de viabilidade e. sobre a metodologia empregada na
demonstração de jlu.-'Co de caixa apresentada de forma complementar. Na ocasião, os 'dirigentes e
técnicos da ECT se comprometeram em pr;omover ajustes e. a complementar os es~udos enrão

apresenlados.

.

I

.'

26. Por intermédio do Ofi.cio 06201GAPRE. de 24/11/2011 (peça 22), a ECT apresentou o
detalhamento da fórmula utilizada no fluxo de caixa simulado constante das planilhas jw1tadas com a
peça 17 e encaminhou a documentação concernente à decisão da Diretoria Executiva qud autorizou a
aplicação de percentual de remuneração da tabela R2 acima do mínimo apurado
modelo de

nd
1

viabilidade econôm0J1!nnnceiJ'a para as três primeiras faixas de receita.

27. Em 22/12/201 J, mediante o Qficio 0672/GAPRE (peça 23), a ECT encammhou: cópia
do Edital da Licitação para a contratação de A GF, publicado no DOU de 14/12/201]: Jmbasamento
para ajuste na relação dos produtos e serviços das tabelas de remuneração Ri e R2;
revisão dos
percentuais de remuneração das tabelas R1 e R2.
.

I

d

28. Por intermédio do Oficio 0492/GAPRE, de 17/2/2012, a ECT enviou cópia dos
questionamentos

e impugnações ao E.dital da Licitaçào e re3pectivas respostas (peça 24~)

29. Em.consonância com o acordado nas reuniões técnicas realizadas em 12/3/2012 e
23/4/2012 (peças 25 e 26), .a ECT. por meio dos Oficios 0517 e ~536MREL (pe
27 e 28),
apresentou fluxo d.ecaLta projetado, com base nos percentuais previstos na licitação em questão, para
doze AGF que entraram em operação a partir de 2011, com base em dados colhidos noS sistemas de
infOrmação dos Correios e em pesqui~as reqlizadas junto a essas agências.

,S

II Primeiro estágio (IN-TCU 27/1998, art. 7~ inciso 1)
30. O pâmeiro estági? des:e ,processo de outorga refere-se à análise d~i. d~cumentos
elencados no art. 7~' inciso 1, almea a, da iN-TeU 27/1998, observado o art, 8, 'inCISO 1, que
estabelece o prazo de encaminhamento a esta Corte pelo poder concédente de 'trinta dia}, no mínimo,
antes da publicação do edital' de licitaçêio '. Não ~e aplicam a este processo os documen~os indicados
no art. 7~ inciso L alineas Ib' e le', aaquele normativo, haja vista tratar de instalaçã6 de agências
terceirizadas para prestaçãó de serví.ços' postais que prescinde de licenciamento mAbiental e de
despesas prévias vinculadas à õ:rt0rga. pela ECT. conforme fJ2formado na peça 11, p. 2-3.

11.1 Modelo de viabilidade econômico financeira das AGF

4
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31. A r~d~ terceirizada da ECT é composta por 1.368 agências .franqueadas, que atuam
sob doIS ""'delos dJslmlos: a) ACF: conlratodas sem liéilOção, em /994, com o mínimo de padrão por

parte dos Correios e sem restrição no escopo de atuação; e b) AGF: contratadas mediante prOCesso
!icitatório, realizado em 2009, em consonância com Lei 11.668/2008. com padrão defuncionamento e
escofo de atuação delimitado. aos serviços previamente autorizados pela E.Cr e voltado' para os
servIços
coJtcorrenciais,sendo
permhidq a prestação de serviços relacionados ao monopólio apenas
para
pessoas
jisicas.
32. A licitaçâo em exame objetiva COncluiraté 30/9/2012 (pr~o pela Lei 12.400/2011) o
processo de substituição de todas as. ACF'por AG£., mediante a Contratação de '818 AGF,
adicionalmente às 550 unidades já contratadas com base no certame realizado em 2009. das quais
J 12 já/oram implantad(Jj~conforme informado na página 3 do arqljivo 'AGF.PPT' anexo à peça 27.
33. Para.fi:rJsda presente outo'rga, a ECT apresenta, em essência, o mesmo modelo de
viabilidade económico-jinan.ceira utilizado na licitação precede"nte (realizada em 2009), aprovado
com ressalva pelo Acórdão 2.301/2007-TCU-Ptenário com ajustes decorrentes basicamente de
atualízação de dados e tríbutaçdo ~ ainda, pela, inclusão de serviços de marketing direto,
correspondente à tabela de remuneração R4, conforme explicitado nas peças
11 e 21.
.
J

.

34. Ambos os estudos, encqminhados'em planilha E:rcel,constam do CD anexo ao Oficio0255/VIRpL,. de 26/9/2011 (peça 10). O estudo referente à licitação precedente.consta do arquivo
lModelo_A.tualizado_ACC_TijJoJJ~)Oanos_Mar_2009(TCU)r e sua atualização, para fins do
presente certame. do arquivo. 'Modelo_Atualizado_ACC_ Tipo-.11_1Oanos_Ago_2011 (TCU) '.
35. O modelo adotado considera como premissas básicas (a/tornar a agência terceirizada
viável sob o ponto de vista econômfco-jinanceiro e(b) não remunerar a agência terceirizada mais que
os custos de uma agéncia próprià, ~10 que se rifere às atividades de atendimento, e se pauta nos
seguintes pressupostos (peça 2J,p. 1J, 14-15):
.
35.1 o retomo do investimento inicial para instalar uma Agéncia de Correios dar-se-á
pela remuneração paga pela ECT à agência operada por terceiro;
35.2 o investimento inicial para instalar uma Agência de Corre;o é o mesmo) seja para
uma agência operadapor terceko, seja para uma agênciaprópria. da ECT;
35.3 operíodo para a recuperação do investimento inicia! é de dez anos;
35.4 a receita de equiHbrio da agência operada por terceiro (remuneração paga pela
ECT) não podêJ:áser superior à receita de equilíbrio de uma agência própria, ~o que se r~fere às
atividades de atendimento;
.
35.5 os custos da agência operadapor terceiro, exceto para as despesas com pessoal, são
baseados nas informações de custos por guichê de agências próprias que funcionam em imóveis
alugados e sem Unidade de Distribuição (UD), constantes do Banco de Dados de Custos e Receitas
(BDeR);

35.6 o modelo considera como ponto de panida uma agência padrão de dois guichês,
tenço em vista essa ser a média de guichés das agênciaspróprias da EÇT;
35,7 o modelo retrata os ganhos de escala proporcionados pelas postagens de grandes
volumes, em função dos coeficientes de tempo de atendimento unitár.ios regressivos por faixa de
postagem.
36. Nesse diapasão, a ECT buscou definir uma remuneração minima, com base nos custos
e investimentos suportados pelo terceiro (premissa <al, e uma remuneração máxima, referente aos
5
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para a t?peraClOna lzaçaO' ue uma agenCIa propna
estabelecendo, na versão atual do estudo, as seguintes tabelas de remunerabão:

'36.1 RI. destina-se

ECT
{

I

a remu';erar as operações das serviços/produtos comerciohzados pelo

EC; que envolvem sominte o atendimwo em àgêncf~;

a _efa

36.2 R2 - destina-se a remunerar o aterzdimento dos servíços/produtos

produtfvo, ou s'!ia. do atendimento à distribufção;

.

que. envolvem toda

36.3 R3 - destina-se a. remunerar o atendimento dos serviços internacionais
toda a cadeia produtiva, ou seja, do atendimento à distribuição;
contrato..

r'
que envolvem
I

J

36.4 R4 - destina-se a remunerar os serviços de marketing direto, prestadbs mediante
.

37. Para a determinação da remuneração do'R], R2 e R3 o modelo constder as receitas
mínimas de equilíbrio que resultem em Val<?résPresentes Liquidas (VPLs) dos .flw:bs de caixa
previstos para cada. tipo de peifil da agência iguais a zero. Para calcular tais redeitas foram
considerados os investimentos fixados para a abertilra de cada pedil de agências He correios,
segundo os padrões definidos pelas áreas da ECT e os custos necessários para as suas
ope,racionalizações (peça 21.p:14).
f
38.. Com base nas fórmulas matemáticas discriminadas nas páginas. 115-24 e nos
parâmetros, custos üzvesHmentos indicados nas páginas 25-29, todas da peça 21, a EC~ calculou os
valores de remuneração mínima (ponto de equilíbrio da agência terceirizada) e máxima (ponto de
equilibrio da agência própria) dos..serviços. contemplados nas tabelas RI, R2 e R3) rekltando, ao
final, depois de ajustes, nas tabelas juntadas à peça 23, p. 139-142, a seguir reproduzidas}

e

Tabela 1: Valores de remuneração máximq

e mínima para

a Tabela Ri _descAmas

6
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Descrição
GrUpo J - Comissão sobre preço de venda
Agenda Executiva
4genda Bolso
Agenda Semanal
Agenda Fashion
Agenda Wi,.e~ORede/ado
Agenda Wire-O Caribe Rubi
.
Agenda Wire-O Sidney Azul
Agenda Cadernd Executivo Grande
Agenda Caderno Executivo Médio
lndice Telejõnico
Cair:a de Encomeilda Tipo CE - O]
,
Caixa de Encomenda Tipo CE - 02 ..
CaiTa de 'Encomenda Tipo CE - 03 .
Caixa de Encomenda Tipo. CE - 04
Caixa de Encomenda Tipo' CE - 05
Caixa de Encomenda Tipo CE - 06 ~
Caixa de Encomenda Tipo CE - 07
Caixa de Encomenda Temçtica I
Caixa de Encomenda Telilática 2
Caix{l de Encomenda Temático 3
Envelope SEDE,r Cartão - médio
Envelope SEDEX Plástico - médio
Envelope SEDEX Cartão - grande
Envelope SEDEX Plástico - grande .
Fonte: Estudo de viabilidade (peça 23, p. 139)

Desconto
21,1;9%
.23,50%

20,89%
21,74%

20,89%
21,74%
21,74%

20,8.9%
21,08%
,22,83%
51,19%
44,65%' .

.

33,01%
30,37% .
23,70%
24.63%
37,32%
44.65%

.

40.29%

.

31,56%
59,38%

59.38%
56,97%
56,97%

Tabela 2: Valores de remuneração má'tima e m/nima para a Tabela Ri _ receitas de
equilíbno minima e máxima
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Descriçào

GRUPO 1- Comissão sobre preço de venda .
..
Caixa Postal assin.Jrenov. (adquirido pela A CP) - Semestral
Caixa Postal assin.lrenov. (adquindo pela A CF) - Anual
Ca;xa Postal assin.lrenov. (adquirido vela A CF) - Bienal
Caixa Postal assin./renov. (adquirido pela EÇT) -;.Sémestral
Caixa Postal assin,/rel7ov. (adquirido pela ECT) - Anual
Caixa Postal assin,/renov. (adquirido pela ECT) - Bienal
GRUPO 11- COlniss50 sobre remuneração da:ECT
Carne do Baú (venda)
Cerrei do Baú (recebimento)
.
Prêmio instantâneo (Splash) - TELESENA
Titulo de Capitalizácão - TELESENA .. venda
Telesena resf!:ate
..
CARTÃO IND TELEMAR 20 CRED. C/VIR FACIAL
CARTA O IND TELEMAR 20 CRED. CIVLRFACIAL R$ 2,32
CARTA O IND TELEMAR 40 CRED. C/VLRFAClAL
CARTAO IND TELEMAR 40 CRED. CIVLR FACIAL R$ 4,64
CARTA O IND TELEMAR 60 CRED. C/VLR FACIAL
CARTÃO lND TELEMAR 60 CRED. C/VLR FACIAL R$ 6,96 ,
CARTÃO IND TELEMAR 75 CRED. C!VLR FACIAL R$ 8,14
CARTA O IND TELEí\1AR 75 CRED, CIVLR FACIAL'R$ 8,70
,
CARTA O INDUTIVO TELEMAR 20 CREDITaS
CARTAO iNDUTIVO TELEMAR 40 CREDITO~'
.
CARTAO INDUTIVO TELEMAR 60 CREDiTOS
CARTA o lNDUTIVO TELEMAR 75 CREDITOS
CARTA o T IND BRASIL TELECOM - 60 CREDITOS .
CARTAO T IND TELECOM RONDON30CR
CARTAO T IND TELECOMRONDON 80CR
CARTAO T IND TELEMAR 30CR
CARTAO T lND TELEMAR 30CR
ASBACE (contrato DPVAT)
FETAEG
Imposto Territorial Rural (lTR)
INCRA (receb. de contas - Taxa Cadastral- CCIR)
Taxa/multa do serviço militar
IRPF
Recebimento de inscrições (concursos e seleções)
Receb. taxas dé inscrição (concursos e Seleções)
.
Serviço de recebimento de contas
CPF (inscrição/2 viaIAlteraçãolPedido
de regularização)
Atendimento Cia, Tele . - Telefônica
Atendimento Cia. Tele . - Telemar
Atendimento eia. Tele . - Brasil Telecom
Vate Postal{Pa.e:amento)
Malote SERCA :..recebimento de f!:Uiche
Malote SERCA - entreS!a interna

Receita de
Equilíbrio
Mínima (R$)

,

-

.

I

.3,18

$,68

3,18

3,68

3,18

~,68
,1'168
,
1368
.,
!3,68

3,18

3,18
3,18

.

Q

I

Receitb de
Equilíbrio
Má.'Ci~a (R$)

.

0,67
0,67
0,67
0,67
2,29 .
0,67
0,67
0.67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67

!
/0,78
-.J0,78

l~--~
OJ8
]0,78
12,65
10,78

[0,78
10.78
]0,78
0,78

10,78
0,78
0,78
[0,78
0,78
0,78
10,78
10,78
10,78
0,78

10,78
0,78
/1,85
1,85
I .1,85
I 1,85

1,60

1,60
1,60
1,60
1,60

2,39
2,39
1,60
1,60
3,33
3,70
3,70
3,70
4,42

3,16
9,26

1,85

I

.

2,76

12,76
1,85
1,85
3,85
4,29
4,29
4.29
I 5,12
I 3,66
r

I ]0,73

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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rCO 9.417/2011-2

Descrição

Receita de
Equilíbrio
Mínima (R$)

EMS - DOCumento

3,6838
3,6838

EMS - Mercadoria
Mercadoria Econômica
Sedex Afundi }vfercadoria
Sedex Mund/.Documento
Leve Econômico e Leve Prioritário
Documento Econômico
Documento Prioritário
Telegrama Internacional Ordinário
Dinheiro Certo -Emissão'
Dinheiro Certo '-Paf!amenfo
Envelope pré-selado Carla ~fundi
Cupom ResJ!()sta Internacional
Aerogramas (internacionaIj
FiJnfe: Estudo de viabilidade (p2fa 23,p.

Receita de
Equilibrio.
Máxima (R$)

I

{5982
4,7980

3,8439
6,5132

6,3041

8.1299
7,8688

3,6392
1,9093

4,5425

I
J

I

2,3714
2,3711
0,6327
5,2728

1,9()90
0,5094
4,2452

142)

I

4,5982

3,7676

4,6796

0,4974
0,5094

0,6178

0,5094

0,6327

0,6327

.'

I
I

I

I
I

39. A partir dos valores de remuneração mínimos e máximos defil1idosnas tabelas acima,

e do ~tudo de viabilidade da tabela R4, constante da peça 4, a ECT definiu a remuneraJão das AGF
licitadas (peça 23, p. 80-83). naforma que segue: .
1

.

.

'Tabela 6: Tabela'de 7;emuneraçâo"Rl

.

'.

10

---------------

.

.. -

...'.~

-,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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TRIBUNAl. DE CONTAS D~ UNIAo
Te 029.417/2011-2

Descrição
Remuneração

Grupo I (o percentual será aplicado sobre o valor de comercializaçao do
produto/serviço)
Agenda E-cecutíva
Agenda Bolso
Agenda Wire-O
Agenda Caderno Executivo
Cab:a de Encomenda Tipo CE - O J
Ca~xa de Encomenda Tipo CE -.02 ..
Caixa de Encomenda Tipo CE - 03
Caixa de Encomenda Tipo CE - 04
Caixa de Encomenda Tipo CE -' 05
Caixa dé Enc.omenda Tipo CE - 06
CaL"CQ
de Encom"endá Tipo CE - 07 .
Cai~a de Encomenda Temática J
CaL"l:ade Encomenda Temática 2
Caixa de Encomenda Temática 3
.Envelope SEDEX Carrão - médio
' Envelope SEDEX Plástico - médio
Envelope SEDEX Cartão - grande
"
Envelope SEDEX Plástico - irande
Caixa Postal assinatura/renovação Semestral
Caixa Postal assinatura/renovação Anual
Caixa Postal assinatura/renqvação Bienal

21,19%
23,50%
20,89%
20,89%
51,19%
44,65%
33,01%
30,37%
23,70%
24,63%
37.32%
44.65%
40,29%
31,56%
59,38%
59,38%
56,97%
56,97% .
14,00%
7,00%
3,50%

.

Grupo 11 (o percentual será aplicado sobre o valor de remuneração da ECT)
Carne do Baú irecebimento)
Prêmio instantâneo (Splash) - TELESENA
Título de Capitaliznção - TELESENA - venda
Telesena resgate
Cartão Indutivo
FETAEG
..
1mposto Territorial Rural (lTR)

40,00%'
15;00%
40,00%
40,00%
19,50%
50,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
50,00%

lRPF
Rec:ebimento de inscrições (concursos' e seleções)
Recebimento de taxas de inscrição (concursos e seleções)
Recebimento de contas (concessionárias, empresas, instituições e tributos
diversos)
Q

CPF(inscriçãO/2 via/Alteração/Pedido de regularização)
Atendimento às Cias. Telefônicas
Gru[!o 11110 valor será aplicado sobre o valor de 'registro nacional)
Vale Postar EletrônicoNacionalemissão
Vale Postal Eletrônico Nacional";pqgame71lo
Vale Postal Eletrônico Internacional - emissão
Vale Postal Eletrônico Internacional -pagaolento
qbje£os registrados - entrega interna
Reembolso Postal (entrega interna)
SEDEX a cobrar - entref(a interna

50,00%
25,00%

.

50,00%
50:00%
100,00%
50,00%
50,00%
50,()0%
50,00%

11
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Fonte: Edital da licitação (peça 23, p. 80)
Tabela 7: Tabela deremuneraçãoR2
Receita mensal (em PPCC)
Grupo 1(envelope)
Até 30.000
De 30.001 a 60.000
De 60.001 a 72.000
De 72.001 a 82.000
De 82.001 a 96.000
De 96.001 a 112.000
De 112.001 a 126.000
De 126.001.a 164.000
De 164.00; a 216.000
De 216.001 a 282.000
De 282.001 a 374.000
Acima de 374.000
Grupo 11(pacote)
Até 247.000
De 247.001 a 319.000
De 319.001 a 376.000
De 376.001 a 437.000
De 437.001 a 493.000
De 493.001 a 558.000
De 558.001 a 680.000
De 680.001 a 828.000
Acima de 828.000

Fator: (%)

Ajuste (em PPCC)

I

3~OO%
24,00%
2QOO% .
17,24%
r

15,24%

j

I

I

3.900
6.300
,

13.56%
12,44%

J

8.287'

I
I

,9.927
11.540

r

I

12.794

JO,40%

15.364

8,81%
7,69%
6,81%

17.972

I
I
I
I

20.391
22.873.
25.828

6,02%

I
I
I

29,00%
22,36% .
19,95%

J6.401
24.089
31.083

18,09%

1
f

I

16,98%
35.934
I
15,54%
43.033
I13.55%
54.137
I
12,39%
62.025
I
8,81%
91.667
I
Observação: sobre o valor total da receita em reais, gerada pela AGF durante o mês.;
serão aplicados os percentuais constantes desta tabela e acrescidos os fatores de ajuste, bbsen1ando a

faixa de arrecadação em que a A GF se enquadra.
Fonte: Edital da licitação (peça 23, p. 82)
Tabela 8: Tabela de remuneração R3
Serviços
EMS - Documento
EMS - Mer.cadoria
Mercadoria Econômie{l
Sede" Mundi Mercadoria
Sedex Mundi Documento
Leve Econômico
Leve Prioritário
Telegrama Internacional Ordinário
Envelope pré-selado carta mundial
Cupom Resposta Intemacional
Aerowama Internacional
Fonte: Edital da licitação (peça 23, p. 83)

Remuneração

,

5,04%

Tabelà 9: Tabela de remuneração R4
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TRl8UNAL DE CONTAS DA UNIAO
T.e 029.417/2011_2

Servi os
Mala Direta Postal Es ecial
Entre a Direta - O era -o B

Remuilera ão
5,29%.
2,12%

Observação: o percentual ~erá'ap!icado sobre o valor de comercialização do serviço.
Fonte: Edital da licitaçào (peça 23, p. 83)
11.2Análise do estudo apresentado
40. É cediço que contratação direta das ACF, em 1994,jOi questÍonada por esta Corte de
Contas que, por meio da Decisão 60i/1994-TCU:.Plenário, determinou à ECT que ohservasse o
instituto da licitação nas contratações de franquias postais, assim como a constittJcionalidáde das leis
que prorrogaram a vigência desses contratos.
41. Conforme historiado nesta instrução, a outorga em exame não trata em si de nova
terceirização de agências próprias dos. correios, mos de substituição, mediante licitação, das unidades
terceirizadas pot contratação direta (ACF) por pgênciq,s disciplinadas pelo novo modelo. de franquia
posta! (.4.GF), instituído em consonância com a Lei 11.668/2008.
42. Nesse sentido, o certame em questào visa dár continuidade ao processo de substituição
de todas as A CF por A GF, iniciado com a licitação J;ealizada em 2009, e' compreende as 818 unidades
cujo certame precedente quedou dese.,rto,fracassado ou anulado ou que o respectivo contrato foi
rescindido. A contratação dessas agendas deve ser concluída até' 30/9/2012, conforme dispõe o
parágrafo único do art. 7° da Lei 11.668(2008 .(z'ncluídopela Lei J 2.400/2011).
43. Diante disso, e considerando que o exame do primeiro e segundo estágios da licitação
precedente (Te 022.070/2007-9) culminou na aprovação, Com ressalva, do modelo de viabilidade ora
reapresentado (Acórdão 2301/2007-TCU-Plenário) e na aprovação das tabelas de remuneração então
praticadas (Ac6rdão 1905/201 O-TCU-Plenário), a análise fic~rá adstrita, no que toca a presente
outorga, aos ajustes do modelo e às modificações e inserções feitas na tabela de remuneração
precedente, sem prejuízo de determinações e recomendações de melhorias e estudos complementares.
11.3 Tabela de Remuneração Ri
44. A tabela Ri destina-se a remunerqr as operações dos serviços e produtos
comercializados pela ECT que envolvem somente o atendim~nfo em agência e divide-se em 3 grupos;
44.1 Grupo I - Produtos e serviços próprios dos correios (agendas, envelopes e caixas de
encomendas e serviços de caixa postal) a serem adquiridos junto a Eer. O percentual indicado no
edital da licitaçào em'responde ao desconto concedido pela ECI' em relação ao preço final' de
comercialização.
.
.
44.2 Grupo 2 - Serviços presta,dos a terceiros, corno ve:zda de produtos e recebin;ento de
contas, tributos e de inscrições' em concursos e seleções. O percentual indicado no edital da licitação
incide sobre a remuneração da ECT. . .
44.3 Grupo 3 - Emissão e pagamenJo de vales postais e entrega interne: de objetos
registrados, reembolso postal e Sed.ex a cobrar. O percentual indicado no edital da concorrência
incide sobre o valor do r.egistro nacional.
45, Em relação à tabela Ri, o estudo foi ajustado nos seguintes pontos: inclusão do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Sei~'viços de Qualquer
Natureza (ISSQN) na composição dos custos:: correção da f?rTnula para cálculo do reinvestimento
total necessário após cinco anos de operaçào da AGF (peça 11, p.7-8), enquanto que a tabela
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Te 029.41712011.'

remuneratória utilizada na licitação precedente restou modificada
remuneração dos produtps que compõem o grupo 1. .
.

!

apenas pelo

aJéscimo

na

46. Dessa forma, a remuneração das' franqueadas, antes de 3.10% a [5,56% (Te
022.070/2007-9, Anexo 5, fls. 77-78) incidente sobre o valor dos produtos comercializbdos, agora
corresponde a descontos, de 20,89% a 59,38% a depender do item, no valor de a4Jlisiçào dós
produtos junto à ECT.
_I .

bo

47. Com efeito, o novo critério de remuneração assegura d- ECT a definição
preço e o
recebimento imediâto aos produtos distribuídos à rede franqueada que, por Sua vez, assuJ"zirá O risco
de comercialização dos itens adquiridos, mediante considerável melhora na margem Bruta de sua
remuneração.
.
..

i

48. Diante disso, e considerando que os produtos e serviços da tabela Rl repíesentam, em
média, 1% das. receitas das agências franqueadas,
conjõrme se depreende Ido arquivo
'Tratamento_dados_TCU_"ds', planilha 'Rec: constante do CD juntado pelo Oficio 053i6/VlREL, de
4/5/2012 (peça 28), cone/ui-se pela viabilidade dos ajustes promovidos na tabela de remuneraçào RJ.
JI.4 Tabela de Remuneração lU.

I

.'

49. A tabela R2, destinada a remunerar o atendimento dos serviços que enw;'vem toda a
cadeia produtiva (envelope e pacote),joí' atualizada com o fltÇJ de melhorar a remuneração básica das
unidades de pequeno porte e de contemplar Mbutos não considerados na versão Jnterior, que
subsidiou a licitoção precedenle lPeço 2, p. 18).
•

I

1 J; p. 7-8):

50. Para tanto, o estudo sofreu as seguintes modificações no que tange à ta Dela R2 (peça

j

50..1reajuste nasjaixas,de

remuneração das tabelas de envelope epacofe;

50..2 correção do.percentual de ocupa~ão e tempo produtivo e do coeficient I de tempo de
retaguarda para cálculo do efetivo adicional de Operador de Triagem e Transbordo ((j)TT) para R2
envelope e pacote;
.

j

50.3 definição da j6rmula para cálculo do efetivo adicional
remuneração dos serviços afinentes "lamilia PO~.ote,: .

I

de afen ente para

a

50.4 correção da fórmula para cálculo do t'einvestimento total necessário ap.1óscinco anos
de operação da AGF;
.
.

.

50.5 inclusão do JSSQN,~
50.6 inclusão da receitajinanceira

;.

.

decorrente de repasse quinzenal daAGF

ara a ECT.

51. Esses ajustes no estudo de viabilidade econáinico-jinanceira importaram! nas seguintes
modificações da tabela de remuneração R2 considerada na licitação' atual em relação à precedente.
Tabela 10.' Comparação ~"tre o tabela R2 da licitação anterior e a tabela

1

atual
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Receita mensal (em
PPCC)
Grupo j (envelope)
Até 30.000
De 30,001 a 60.000
De 60.001 a 74.000
De 72.001 a 82.000
De 82.001 a 96.000
De 96. 001 a 112.000
De 112.001 a 126.000
De J 26.001 a 164.000
De 164.001 a 216.000
De 216.001 a 282.000
De 282.001 a 374.000
Acima de 374.000
Grupo II (pacote)
Até 247.000
De 247.001 a 319.000
De 319.001 a 376.000
De 376.001 a 437.000
De 437.001 a 493.000
De 493.001 a 558.000
..
De 558.001 a 680.000
De 680.001 a 828.000
Acima de 828.000
5,ft. 79)

Licitação. atual
Fator(%)
Ajuste (em
PPCC)
37,00%
24,00%
2QOO%
17,24%
15,24%
13.56%
12,44%
]0,40%
8,81%
7,69%
6,81%
6,02%
29,00%
22,36%
19,95%

3.900
6.300
8.287
9.927

1l.540
12.794
15.364
17.972
20.391
22.873
25.828

Licitação anterior (2009)
Fator(%)
Ajuste (em
PPCC)
29,52%
20,47%
17,45%
15,64%
13.83%
12,30%
1J,2!;%
9,43%
7,99%
6,98%
6,18%
5.47%

2.713
4.528
5.794
7.240
8.772
'9.881
12.298
14.600
16.826
19.084
21.709

.

25,67%
21,82%
9.633
19.47%
19.256
18,09%
17,65%
.27.096
16,98%
16,56%
32.188
15,54%
~ 15,17%
39.036
13,55%
13,22%
49.323
12,39%
. 12,09%
62.025
. 56.006
8,81%
91.667
.8,59%
79.098
Fonte: Editais das licitações alual (peça 23, p. 82) e anterior (Te 022.070/2007-9, Anexo
16.401
24.089
31.083
35.934
43.033
54.137

52. Com efeito, em ambos qs grupos houve'majoração nos percentuais de remuneração da
tabela R2 adotados na licitação precedente, observando-se uma elevação mais acentuada nas três
primeiras faixas do grupo envelope e nq faixa inicial do grupo pacote, resultando em melhoria na
remuneração de todas as unidades, em especial para as agências de 'pequeno porte, c01ifonne
pretendido pela ECT (peça 2, p. 18).
.
.
53. Já em relação ao estudo de viabilidade ora avaliado, os percentuais considerados
coincidem cóm osfatores mínimos constantes das tabelas 3 e 4.desta instrução, a exceção das faixas 1
a 3 do grupo envelope e da faixa 1 do grupo pacote, em qúe se situam dentro dos limites mínimos e
máximos estabelecidos.
54. De se observar que esse aumentq da remuneração, a princfpio, pode ser: justificado
pela ocorrência de 158 concorrências desertas e 119fi-acassadas na licitação precedente, mormente
em considerando que os senJiçosda tabela R2 são os mais relevantes na composição das receitas das
AGF, confOrme se depreende do arquivo 'Tratamento_dados_TCU.xls', planilha 'Rec'. constante do
CD encaminhado pelo Oficio 0536/ViREL, de 4/5/2012 (peça 28).
55. Sendo assim e considerando que os percentuais utilizados nesta licitação situam-se
dentro dos limites mfnimos e máximos ealculadós no estudo de viabilidade' econômica. de forma a
conferir, na concepção do modelo, viabilidade do negócio tanto para ECT como para as terceirizadas,
conclui-se que os ajustesfeitos tabela de remuneração R2 podem ser aprovdos.
11.5 Tabela de remuneraçãQ R3

..
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56. Embora tenha havido modificação do estudo; mediante camo/io da fó,,1ula para o

cálculo do reinves(imento .total necessário após cinc.o anos de qpe~'ação e inclusão d~ ISSQN na
composição dos custos, a remuneração da tabela R3 considerada no certame em curso (5,04%
incidente sobre o valor da comercialização do produto ou serviço) é a mesma prevista na hcitação de
2009 (Te 022,070/2007-9, Anexo 5,jl. 80).
f
57. Portanto, aprovada no âmbito do Te. 022.070/2007-9. a tabela de renumeração
1
deve ser acolhida também parajins da licitação em curso, visto que contempla o mésmo 'objeto.

R3

11.6 Tabela de remuneração R4
58. Os serviços Marketing Direto (Mala Direta Postal Especial - MDPE e Correios
Entrega Direta - Operação B), prestados mediante contrato e remunerados de acordo com a tabela
.
1
R4, foram acrescidos à cesta de produtos e serviços ofertados pelas AGF nesta licitação. em
consonância com O estudo de viabilidade econômica assentado 110 Relatório Técnico DEPRO
005/2012 (peça 4).
.
.

j

59. De acordo com o estudo, os percentuais de remuneração (5,29% parai o l'.tUJPE e
2,12% para a Entrega Direta B), incidentes sobre o valor de tarifação dos objetos, correspondem ao
ponto de equilíbrio da margem de lucrotividQ.de' para atendimento tanto na rede pr",IÓPriacomo
terceuizada..
_
60. Segundo a ECT, os serviços de marketing direto (ainda não prestados por AGF) são
remunerados atualmente por comissão que varia de 40% a ]0%, a depender do fatl~ramento da
ji-anqueada, resultando numa comissão mensal média de R,$ 7,94 milhões, equivalentk a 19% do
faturamento desses serviços pela rede terceirizada. Pela aplicação da tabela R4, previstd na licitaçãá
das AGF, a remuneração mensal da rede terceirizada pelo atendimento dos serviços de Marketing
Direto passará para R$ 2,12 milhões, o que representa uma redução de 73~ba frente o
comissionamento praticado atualmente.

. I

61. Injere-se, pois, d~ estudo retromencionado, que a remuneração da tabela R4 é
plenamente viável para a ECT resultando, inclusive, em redução considerável no comissionamento
praticado atualmente..

I

62. Do lado das AGF, a viabilidade do negócio, a teor do estudo apresentado, decorre do
fato de os percentuais previstos na Tabela R4 garantirem a mesma margem de lucrAtividade dos
serviços quando prestados pela rede de atendimento própria, mormente em conSideíhndo que os
custos operacionais da rede própria são bem mais elevados que os da rede terceirizada.
63. Ademais, deVe-se levar em conta que os serviços remunerados na tabela R4 são
complementares à cesia de produtos e serviços prestados pela atual rede de AGF e
priori, não
implicam investimentos adiâonais P£flasfranqueadas.
J

!b

64. Sendo assim, e considerando que a análise da ECT indica que há viabilidade, mesmo
contemplando apenas os serviços previstos nas tabelds Rl, R2 e R3, conjomze aprovado ~elo Acórdão
2301/2007-TCU-Plenárw,
concluí-se que deva ser aprovada a inserção dos serviços b'e Marketing
Direto (Mala Direta Postal Especial - MDPE e Correios Enírega Direta - Operação B) ~ a respectiva
remuneração preconizada na tabela R4.
.
fI 7 Ressalvas ao estudo apresentado
65. Embora o modelo apresentado possa ser aprovado para fins da outorga em questão,
porquanto dá continuidade ao processo.de substituição das ACF, iniciado com a licúJção de 2009,
quando essa metodologia foi acolhida pelo Acórdão 2301/2007-TCU-Plenário, merede ressalva no
tocante à adoção de um único estudo de viabilidade econômico-financeira, a despe~to de a rede
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terceirizada contemplar agéncias -dos'mais vetriadiisportes, devendo ser revisado e complementado
tanto parafinsdeme1horia no.acompanhamento dos ca;ltraloscomo para subsidiar outorgasfuturas .
. 66. Questionada sobre o lema pelo Oficio de .Diligência 227/20l1-TCU/SEFID-2, de
19/10/201I"(peçaJ5))a
ECTapresentou a seguiJitéjustijicativa
(peça 17, p. 2':3): .
.
•
1
A realização de um único estudo de viabilidade econômico-jinancêira se deu com base nos
Custosde Citen,dimentq(ia.
A GF, quefundamentam a dd.finiç"cío
"daremuneraçào;principal fator para a
viabilização do negócio e garantia do retorno. Estes custos são compostos de: custo de pessoal, de
tributos, de. oportunidade/riscO dos .investimentos, nà forma de prestação mensal, e outros. Nesta
composição:' oeusto de pessoal representa 49% do total, sendo que o desvio 'padrão das médias
calculadas pártz t:ada cargo -remuneração nas diversas regiõe,s do Pais - ficou nafaixa de apenas
7%. Os outros custo.Hémparticipação
de 21% no total.
,,~.
""

,

Neste conjunto; .encontram-se as contas mais representativas. quais sejam: aluguel de
imóveis, condomitÚoe~vigilância quejuntas somam 51% do grupo. Todm,ia, em relaçãd ao custo total
da AGF, essas .contasrepresentam
li%.

apenas

I
I

Os cfemais30% do c1fstototal, ou seja, custos ae oportunidade e dos tributos não variam.
Desta forma, diante. da liequena representatividade da parcela que varia por região ou' porte,
acredJ:tÇl-senão.'ser, necessário a realização de mais de úm estuda de viabilidade econômicofinanceira.

67. Como se vê, ajustificativa da ECT para0. realização de um único estuda para todas as
818 unidades licitadasfunda-,~~na pequena variação dos custos de operácionalização 'existente entre
as agências 'de difer~nteS po~tes e regiões de atuação. Contudo, o impacto maior na viabilidade
econômIco-financeira' das r-midades,licitadas náo está nos custos e sim na capacidade de auferir
. receitas em virtude do porte) localização efoco de atuaçà.odas diferéntes agências 'licitadas.
..

.

."

. 68. Fafo é que o modelo adotado pela EC1 jimdamenta-se. basicamente, nos custos
operacionais das agências, enquanto que as receitas f01;am eStimadas com base em 'suposta
capacidade de atendime~to dos gu"ichêsmedida a pÇlrtir de tempo de atendimemo presumido para os
senJiços ou venda dospr,oç/útosconstantes das tabelas Ri, R2 e R3:
69. Com efeito, ,essa metodológia para projeção das receitas das AGF, baseada em
premissas que não levam em conta a realidade operacional das agências, não é a mais adequada. Em
se tratando de licitações para suhstituição de unidades terceiriUidas em p{eno funcionamento. sobre
as quais a ECT detém todas as informações acerca da remuneração paga ao longo do conirato, as
receitas dasfuturas AGF poderiám ser mais bem projetad.as com base nas remuneraçôes pagas à rede
terceirizada (ACF e AGF) nos últimos anos.

••

70. De se observar que a planilha constante do CD anéxo ti peça 22, demonstrativa da
média "mensal di reeeitasáujeridas p'eJas ACF no per,iodo de janeiro a junho de 20lJ, indica
acentuada variação entre as receitas das agências ferceirizadas. sintetizada, por amostragem, no
quadro abaixo: .
.
Tabela J 1: Receita à vista de A CF,. período pesquisado de 1/1/2011 a 30/6/2011

11
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DE CONTAS DA UHIAo ..

Receita Anu.al (RS)
Receita mensal ~R$)
Descricão
DR
3.526.958,32
.21.161.749,93
I
SPM ,ACF LINS DE VASCONCELOS
18.522.298,13
3.087.049,69
I
SPM ACF CIDADE ADEMAR
1.122.676,28
6.736.057,69
1
SPM ACF SHOPPING CENTER MORUlv.IBI
932.920,62
5.597.523,71
SPM ACF- CENTRO SUL
I
703.140,27
4.218.841,60
PARADA 40
I
RJ
448.396,32
2.690.377,90
PR AC£À1ATEUSLEME
I
318.906,01
1.913.436,04
ACF PRESiDENTE ROOSEVELT
RS
I
]97.843,53
1.187.061,19
PR ACF CONSELHEIRO LA URlNDO
I
117.312,85
703.877,08
ACF JAGUARlBE
BA
I
:
91.447,77
548.686,63
ACF LAVRADORES
SPI
I
41.09(,.44
24.6.578,65
ACF PRUDENTE DE MORAIS'
J
RN
1.B07,52
10.845,10
FERNANDO GUILHON
I
PA
910,53
5:463,19
MG ACFESAL
I
Fonte: CD anexo àpeça 22, Arquivo 'Receita a Vista - 01 a 06.2011.xls

I

"

71. Infere-se, pois: que. embora remunerad~s pelas mesmas tabelas, e;ristem diversas
categorias de agéncias franqueadas no que tange a capacidade de gerar receitas, dijerenJ,as estas não
consideradas no modelo construido pela ECT, porqua~to se reporta a um único estudo dk viabilidade
~conômica para toda a rede franqueada.

I

72. A concepção do modelo da ECT, de tratar igualitariamente fodas as AGl implica em
distorções no que tange à viabilidade das agências, visto que concede demasiada rentabilidade a
agências com grande capacidade de faturam~to,
a exemplo das localizadas no muniblpio de' São
Paulo (DRlSPAf),.que contém todas as unidades comfáturamento mensal superior a R$looo.oOO,OO,
em detrimento das agências de menor porte, em regra localizadas no interior das demais Unidades da
Federação.
73. No mesmo diapasão, o estudo preliminar qpresentado pela ECT nos CDs anexados às
peças 27 e 28, referente afluxos de ca.L'Ca
de doze AGF já emfimciol1amento, projetados com base na
remuneração prevista no edital :da licitação em curso e nos atendimentos médios mensaisI praticados
atualmente por essas agências, concluiu pela inviabilidade do negócio para cinco unidades e payback
. variável de nove a 83 meses para as demais, ~onforme .quadro reproduzido a seguir:

I

Tabela 12: Projeção de fluxo de caixa para AGF já em operação
remuneração do estudo apresentadc~
AGF
Modelo
Alto
Ceefllo Meireles
Bom Despacho
Camoinas de Piraiá
Praia llapoii
São Cris/ovâo Brumado
Vila Novo Horizome
Mene2hin
Vila Albo
Vila Helena
Vila Pro!!Tesso
Praia do Jan~a

InvestimenJo (R$)
254.556,35
286.517.61
/37.500,00
253.422.17
233.220,00

218.787,50
227.000,00
161.]25,49

753.000,00
323.800,00
180.000.00
. 263.000.00

164.000.00

a

Custo (R$)
17.266,11
29.583,69

11.431.98
51.348,30
14.681,69
9.514,24 '
17.770.87

. 6,010.24
23.167,65
29.369.34
12.466.69
j 1.283,16
3].591.64
8.739.99

a

Remuneração
25.066,67
39.942,13
17.173,76
77.506.59
.5.462.09 .

considerando

a

Pavbaek em meses)

(R$)
a

120

37

i

/6
Inviável

I

4.604,56

Inviável

14.216,59
4.587,49
35.831;59
38.222,04
24.679.31
17.821,02
56.058,34
19.524,11

Inviável
Inviável
Inviável
83'

I

19

J

68

I
I

9

J

I

29
I
. 131.000,00
Fonte: CD ane..'Co
à peça 28, Arquivo 'Tratamento _dados_TCU', Planilha 'Rbultado'

18

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

..

.'

• .i,

;@.:
f".

,
.

,

.'.

.' .

•

TRIBUNAl. DE CON'tAS DA UNIAO

TC.029.417f2011-2

74. Embora nã.o seja conclusivo, visto não contemplar receitqs decorrentes dos serviços da
(abe/a de remuneração R4 e do crescimento da demand(Çl para o período contratual, além de
considerar como investimento, sem qualquer tratamento, os valores informados pelas próprias

franqueadas,. as conclusões prévias do refen'do estudo deixam patente a necessidade de se
complementar o modelo atual, com estudos segmentados por categorias de A GF a serem definidas
mediante critérios que considerem as diferentes capacidades de geração. de receita das unidades
licitada."I.

.
75. A ausência de estudos segmentados por classes de AGF e a focalização apenas nos
custos, sem consÍder-ar a ~retiva capacidade de geração de receitas das agências licitadas, no modelo
apresentado, constituem- falhas técnicas. que podem afetar o acompanhamento do equilibrio
econômico-financeiro dos futuros contratos.
76. Portanto. com a finalidade de prover um melhor acompanhamento

dos contratos de

franquia e subsidia; eventuais outorgas futuras com proj~ção mais confiável dos fluxos de caixa das
agências a serem l~ciladas, faz-se necessário e"Cp~dir determinação à ECT para que revise e
complemente o atual mode70
viabilidade ecol1ómicp-jinanceira, mediante a realização de estudos

de

segmentados que contemplem as diversas categorias de AGE.

77, A propósito, nas reuniôés técnicas realizadas nO curso deste processo, a ECT se
prontificou a promover novos levantainentos com vistas a complementar o modelo atual especialmente
no que tange à realizaçãO de estudos segmentados, resultando. a priori, no estudo constante dos CDs
anexos às peças 27 e 28. apresentado em caráter preliminar.
78: Nesse contexto, e cons.iderando asfalha~ mencionadas no parágrafo 74, constatadas
no estudo preliminar apresentado pela ECT, perlinenle, tambéin, recomendar à ECT que na revisão e

complementação do atual moaelo de viabilidade econômico-j1nanceira
especialmente, os seguintes parâme!ro$:. .

das AGF. observe,

78.1 defina as categorias de ÀGF por segmento de atuação, região, tamanho ou outros
critérios que distingam as diferentes càpacidades de geração de receita das unidadés licitadas;

78.2 estit1!e as receitas com base nos dados que dispõe acerca' das remunerações pagas às
franquias emfunciónamento; e .
78.3 contemple nos respectivos fluxos de caixa o crescimento da demanda dos' serviços
projetado para o ciclo contratual.

11.8 Conclusão
79. Pelo exposto, em se tratando de continuidade de processo de substituiçãó de ACF por
AGF, iniciado com a licitaçâo precedente, e considerando que as modificações e inserçõesfeitas nas
tabelas de remuneração das A GF não alteram a concepção no modelo então aprovado, com ressalva,
pelo ..Acordão 23'01/2007-TCU-Plenário e, aindq, a necessidade.de se .concluir ~ contratações até
30/9/2012 (£111. 7i)da Lei 11.668/2008), conclui-se que:
79.1 os prócedimentos' adotados no" primeiro estágio previsto no art. 7 da IN-TCU
. 27/1998, relativo ao processo de outorga de atividade di franquia postal a Agên.cias de Corre.ios
Franqueadas (AGF), pelo prazo de dez anos. promovido pela Empresa Brasileira dê Correios e
Telégrafos (ECT), devam ser aproyados com ressalva em razão das impropriedades relataqas nos
parágrafos 65 a 78, verificadas no modelo de viabilidade econ~mico-financeira apresentado;
0

79.2. deva ser determinado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que
revise e complemente o atual modelo de viabilidade. econômicojinanceira
das AGF, mediante a
realização de estudos' segmentados que contemplem as diversas categoriás de AGF; e
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79.3 deva ser recomendado à ECT que' na revisão e complementação do atual modelo de
viabilidade econômico-jinanceira das AGF, observe, especialmente, os seguintes parâmetrb~:
79.3.1 defina as categorias de AGF por s~gmento de atuação, região, tamanJo ou outros
critérios que distingam as diferentes capacidades de geração de reCeita das unidades Hcitddas;
79.3.2 estime ~ receitas com base nos dados que dispõe acerca das remunerbções pagas
às fran~uias em funcionamento;

.

e.

..

..

I

.

..

79.3.3 contemple nos respecttvos fluxos de caIXa o CreSClnlento da demanda dos serVlços

projetado para o ciclo contratual.
111.Segundo estágio (IN-TeU 2711998, art. 70, inciso lI)
80. O exame do segundo esrágio objetiva certificar a confonnidade do edital da licitação e
da minuta de contrato frente ao~ dispositivos legais pertinentes, mediante análise dos!documentos
relacionados no art. 7~ inciso
da IN-TeU 2711998. A licitação em exame não previu aV~se de préqualificação, porquanto a p'rese,nte análise recairá apenas sobre a. documentação mencionada nas
alíneas 'e', 'f' e 'g' do inciso meJ1c~onado..
"
r

n.

81. Considerando que ti outorga em exame consiste na licitação de 818 A GF, mediante
editais com O idêntico teor, sall!o em relação aos dados especificos de cada agê,!ôa, a ECT
encaminhou, em 22Í12/2012, p~rafins de análise apenas o Edital-padrão colacionado à ~eça 23, p. 4130, que inclui a Minuta do Contrato em seu Anexo 7 (p. 45-96).

I

82. Mister observar que o atraso de trés dias no envio do Edital frente ao prazo previsto
no art. 8~ inciso li, alínea 'e.', da IN-TeU 2711998, esgotado em 19/12/2012, não prejudi~ou a análise
desta Unidade Técnica.
'.

j

.

83. Por sua vez, os documentos mencionados na alfnea , 'g' do inciso 11 do Irt. r da INTeU foram tempestivamente encaminhados por meio,do Oficio 04921GAPRE, de 17/2/2012, e constam
do CD anexo à peça 24. .
.;
ll!.1 Análise do edital da licitação e da minuta do contrato

84. Os contratos de jranqúia postal celebrados 'pe'Za ECT regem-se pela Lei n(,
11,668/2008 e, subsidiariamente, pelo Código Çivil Brasileiro e pelas Leis 8. 955/{ 994 (Lei de
Franquias) e Lei 8.666//993, devendo observar como critério de julgamento o da 'melhor proposta
técnica, com preçofLXadono edital' (a~.t.3 da Lei n 11.668/2008).
J
1l

ll

85. Registre-se que o EdUal e a minuta do contrato comemplam, em essênCia, as mesmas
cláusulas da licitação de 2009, aprovado pelo Acórdão 1905/2010-TCU-Plenário, conslando da peça
2, p. 6-18, as alterações e ajustes realizadas e respectivasjustificatívas.

.

86. Analisando-se o teor do Edital, pode-se afirmar que foram obs.ervados os princípios

gerais cOl1substanciados no arl. 3" da 4i 8.666/1993:

.

.

Art. 30 A licitação destina~se a garantir a observância do principio con titucional da
isonomia. a seleção da proposta mais vimtajosd para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional. e será processada e julgada em estrita conformidade com os prindpias
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probida~e
administrativa. da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
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87. Infere-se também que,
consonância com o art. 3°, $1°, inciso I, da Lei 8.666/1993,
não constam do ato de convocação oláusulas ou condições que comprometam o caráter competitivo
do certame,

88. Em cumprimento ao disposto no art. 4" da Lei 11.668/2008 (cláusulas 'essenciais dó
contrato de franquia posta!), lei específica que rege a presente licitação. o edital e a minuta de
contrato apresentam as seguintes cláusulas:

88.1 objeto, localização. prazo de vigência do contrato e período de renovação (peça 23,
p. 5, 23 e 45); .
88.2 modo, forma e condições de exercício dafranquia

(peça 23, p. 24-28 e 46-63);

88.3 critério e parâmetros de qualidade da atividade de gestão (peça 23) p. 50-55 e 5759);
88.4 remuneração dafranqueada

(peça 23, p. 63-64 e 80-83);

88.5 prestação de contas dafranqueada

à ECT (peça 23, p. 64-66);.

88.6 diréitos e obrigações da ECTe dafranqueada. (peça 23, p. 59-62);
.

.

88.7 direitos dos usuários (peça 23, p. 62-63);

.

88.8 forma e condições de flScalização da franqueada pela ECT (pr:ça 23, p .. 68-69);
88.9 penalidades aplicáveis à ECT e àfranqueada

(peça'23, p. 69-70 e 84-88);

88.10 casos de. extinção dafra~1.quia (peça 23, p. 70-73);
88.11 condições para renovação da,tanquia

(j1eça 23, p. 45-46); e

88.12 foro e métodos extrajudiciais para solução de divergências (peça 23. p. 75).
89. Consonante Relatório da Prestação de Cdntas dos trabalhos realizai:Jos pela Força
Tareft;z instituída pela Portaria PRT/PRESI-305/20Jl,
de 7/12/2011, com a finalidade de prestar

suporte técnico às Diretorias Regionais no tocante ao desenvolvimento das licitações em apreço (peça
24, p. 13-16), houve 362 questionamentos e pedidos de esclarecimentos .de interessados nas licitações,
abordando, em suma, dos seguintes assuntos:

.

Tabela J 3: Questionamentos 'e pedidos de esclarecimentos dos interessados nas licitações
dasAGF
uantidade
85

77
64
.56

35 .

21
9
8
4

2
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fo~mUladO~ e respostas concedidas, consJntes

do CD
anexo à peça 24, pasta 'E-mails' e planilha 'Questionamentos e. impugnações 2011', obskrva-se que
todos os pontos foram devidamente esclarecidos pela ECT, de forma que o Edital pôde ser mantido na
íntegra.
91. O relatório do Grupo de Força Tarefa notiCia também a ocorrência,

até o dia

10/2/2012, de 74 impugnações 'aos editais de licitação, distribuídas por diversas Diretorids Regionais
(PR: 26, PB: 8. SPM' 7. BA: 5, S~l:_5, qO: 4, BSB: 3, se: 3, PA: 2, PE: 2, e RJ: 2).
j

I

92. As impugnações constam 'da pasta 'impugnações' insertas no CD anexo à peça 24) e

questionam o edital, em especial,. nos seguintes pontos:
.92.1 não comprovação da viabilidade econômico-financeira

do modelo licitado;

92.2 ausência de exigências de qualificaçao técnica;
92.3 exigência de Certidão de MatriCIda atualizada do móvel;

.

.

92.4 exigência de exclusividade da vaga pública para carga e descarga;

l

92.5 critério de desempate que não contempla a preferência ã Micro EmpresaYEmpresa de
Pequeno Porte;
.
.
92.6 exigência de área mínima no' imóvel disponibilizado no Modelo.41
ModeloA2;
.

ifereme do

92.7 ausência de projeto básico;
92.8 natureza juridica do contrato de franquia poslal;

92.9 inexistência de equilíbrio económico-financeiro:
92.JOnão

republicação do Edital pela inserção da exigência de Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas;
92.11 ausência de esclarecime/1tos sobre margem de lucro;
92.12 inexistência de pontuação de capacidade técnica;
92.1 3 ~amos de atividades previstos

110

Edital;

92.14 falta de razoabilidade das penalidades preVistas;
.92. J 5 aUsência de parâmetros e metas mínimas de qualidade para

desempenho,' e

fins

d~ avaliação de

.

92.16 exigência de escolaridade:minimapara

osfuncionários

da.franqUeada;~

se

93. Todas as impugnações
mostraram, ao final, improcedentes. conforme se depreende
das respostas formuladas pela ECT, COnstantes da pasta 'impugnações~.subpasta 'E- ail resposta
impugnações', do Cf>anexo ápeça 24.
I

•

i

94. Com efeito, da análise das respostas e dos esclarecinlentos prestado s pela ECI:
constata-se que as impugnações oftrtadas não lograram demonstrar vicios graves has cláusulas
editalícias. -capazes de macular a competitividade do certame, de tal forma a ensejar
alteração do
edital.
.
.

d

95. Portanto, aderentes aos principios e normas preconizados na Lei 8.666/93 e aos
ditames da Lei] 1.668/2008 no tocante às cláusulas essenciais do contrato de franquia postal, cabe,
22
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em linha com o Acórdão 190512010-TCU~Plenário, aprovação aos.editais e minutas dos contratos das
licitações em exame.
JIl.2 Conclusão
96. Pelo exposto, conclui-se que devam ser aprovados os procedimentos adotados no
segundo estágio previsto no art. r da IN-TeU 27/1998, relativo ao processo e outorga de serviços
postais, mediantefranquia, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
IV. Procedimentos pára avaliação do terceiro e do quarto estágios
97. Como já mencionado, as licitações para contratação de insta laça0 e operação de
Agências de Correios Franqueadas (AGF), sob regime de franquia postal, visam a substituição das
,atuais agêncíasfranqueadas
(ACF), contratadas entre 1990 e 1994 sem o devido processo licitatório,
e compreendem 818 editais padronizados em seus termos reguladores e anexos.
98. Nesses casos, o art. 7~ 9 l~ da IN-TCU 27/1998 prevê ti possibil(dade de o Relatoi'
autorizar, em qualquer dos estágios) a utilização de técnicas de amostragem e outros procedimentos
simplificados com o objetivo de selecionar as outorgas que deverão ser examinadas individualmente;
dispensando a exame das demais.
99. No terceiro estágio, a IN- TCU 27/1998 determina que sejam verificados se os
procedimentos adotados em relação às exigências de habilitação das licitantes e ao julgamento das
propostas, enquanto que no quarto estágio, o objetivo é de verificar se o contra.to de franquia está de
acordo com o edital e a lJtinuta de contrato previamente aprovada.
100. Assim, diante do elevado número de outorgas, pertinente a adoção de amostragem
para análise do terceiro e do quarto estágio, utilizando-se de critérios de materialidade. e relevância a
fim de garantir a efetividade. do controle desses p1'oce-s.sos.
.'
101. Ressalte-se que as outorgas que n50 forem selecionadas para a amostra continuam
.suJeitas ao controle deste Tribunal, que poderá atuar em eventuais denúncias ou representações sobre
possiveisjálhas ou irregularidades nos processos licitatórios.
102. Dessarte, propõe-se qnalisar o terceiro e quarto estágio por meio de amostragem,
conforme previsto na IN-TCU 27/1998, art. 7~ Jl~ por meio de processo especifico, a ser apartado
destes autos.
V. Volume de recursosjiscalizado$

e beneficios do controle e.r:terno

103. O Volume de Recursos Fiscalizados (VRF) nos processos de fiscalização tem seus
critérios para cálculo e registro determinados pela Portaria - TeU 222/2003. Consoante item 1.2 do
Anexo 1 dessa Portaria, 'quando forem examinados procedime~tos [leitalórias que ainda não tenham
resultado no empenhp da despesa, o VRF corresponderá ao valor estimado pelo órgão com base na
pesquisa prévia de mercado, ou, téndo havido adjudicdção para uma empresa, o VRF será o valor da
proposta vencedora '.
104. Assim, O VRF neste processo, ainda em fase de licitação, é de R$ 8.998.000,00,
auferido a partir da taxa de inicial de franquia do modelo padrão, de dois guichês; considerado pela
ECT, no importe de R$ 11.000,00 (peça 23, p. 27-28), multiplicada pela quantidade de agências
licitadas (818).
105. No que se refere aos beneficios das ações de controle externo, à luz da sistemática
instituída pela Portaria-TCU 82/2012 c/c a Portaria-Segecex
10/2012, a proposta formulada
contempla tanto o apeljeiçoamento da metodologia de estimativa de custos do modelo de viabilidade
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.

económico-financeiro

apresentado

pela

ECT, como

outros

beneficios' diretos,

resultantes

da

expectativa de controle gerada pela atuação desta Corte de Contas.

1(1.Proposta de encamin1Ulmento
106. Pelo exposto, submetem-se

os autos à consideração

superior com a seguinte

proposta:
106.1 aprovar com ressalva os procedimentos adotados no primeiro estágio previsto no

art. 7° da IN-TeU 2711998, relativo ao processo de outorga de serviços postais, mediante permissão,
a Agências de Correios Frf;lnqueadas (AGF), pelo prazo de dez anos, promovido pJla Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em razão das .ifnpropriedades verificadas nb modelo de
viabilidade económico-financf!ira apresentado;
106.2 determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que, no prazo de
180 dias, revise e compl?meme o atual modelo de viabilidade econômico-financeíra
das AGF,
mediante Q realização de estudos segmentados que contemplem as diversas categorias de MGF;

.

~.

I

106.3 recomendar à ECT que na revisão e complementação
do atuai
viabilidade econômico-financeira determinada no subitem ,anterior considere o seguinte:

modelo de

106.3.1 defina as categorias de AGF por segmento de atuação, região, tamanho ou ourros
critérios que distingam aS diferentes capacidades de geraÇ.ão de receita das unidades lidt~das;
106.3.2 estime as recei1as com b~se nos da.dos'que dispõe acerca das remunJações
às franquias em funcionamento.;

e

I

'.

pagas

1

106.3.3 contemple nos reSpectivos fluxos de caixa o crescimento da demanda dos serviços
postais projetado para o ciclo contratual.
.106.4 aprovar os procedimentos adotados no segundo estágio previsto no rt. r da INTeU 27/1998. relativo ao processo de outorga de serviços postais, mediantefrallquia, p~[OmOVidopela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrt!fos (EçT);
106.5 autorizar, conforme disposição contida no art. 7~ ~1~ da iN-Te
27/1998, a
utiliiação de metodologia de exame por amostragem com vistas à análise 'dos terckiro e quarto
estágios do presente processo de desestatização;
.
106.6 formar processos apartados especificas para proceder a análise citaJa acima. com

l

fulcro no art. 37 da Resolução-TCU

j

191, de 211612006;'

106.7 enviar cópia desta instrução e a da decisão que venha a ser proferi

a à ECr e ao

Ministério das Comu.nicações; e
106.8 arquivar o presente processo,

em consonância

com o

art. 169, inciso IV, do

Regimento Inten:ro do TeU."
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VICE-PRESIDÊNCIA

JURíDICA - VIJUR

Mem.Jc28..2J2012 - VIJUR

Brasília, 23 de julho de 2012.

À Vice-Presidente de Rede e Relacionamento com Clientes,

Assunto: Acórdão do TCU referente ao Processo de Desestatização
Outorga de serviços postais às AGF's
Ref.: Of. 227/2012TCU/Sefid-2

(TC 029.417/2011-2) -

1.
Encaminhamos o Acórdão n.o 1778/2012-TCU-Plenário, referente ao Processo n.o
TC 029.417/2011-2, para conhecimento e providências cabíveis, merecendo destaque à
determinação de revisão e complementação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, do atual
modelo de viabilidade econômico-financeira das AGF's (item 9.2); e à recomendação de que na
revisão e complementação do atual modelo de viabilidade econômico-financeira das AGF's
sejam adotados os procedimentos previstos nos subitens 9.3.1, 9.3.2. e 9.3.3. do item 9.3 do
Acórdão.
Atenciosamente,

kEYBMM

ALEXANDRE
D~~EZES
Superintendente Execut(voNIJUR
PRT-P09/2011NIÚUR

CI Anexo: Acórdão n.o 1778/2012- TCU-Plenário
LOMMllomm

1
NOSSA MiSSÃO:

Fornecer soluções aceSSlvelS e confiáveis
instituições e negócios, no Brasil e no mundo.

para conectar
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-~69

/PRESI
Brasília,

OG

de setembro de 2011.

A Sua Senhoria o Senhor
ADALBERTO SANTOS DE VASCONCELOS
Secretário de Fiscalização de Desestatização - SEFID
Tribunal de Contas da União
Setor de Administração Federal Sul
Quadra 4 - Lote 01 -Anexo 1- Sala 325
70042-900 - Brasília - DF

Assunto: Modelagem de Agência de Correios Franqueada.

Senhor Secretário,

Em conformidade com o art. 7°, inciso I, alíneas lia" e "b" da Instrução
Normativa 27/1998 - TCU, encaminhamos a esse egrégio Tribunal o Relatório Final do
Grupo de Trabalho (anexo 1) constituído por meio da PRT/PRESI-143/2011, que
apresenta propostas de alterações da Modelagem da Agência de Correios Franqueada
com as devidas justificativas - AGF e as respectivas tabelas de Remuneração alteradas R1 e R2 (anexo 2)
Esclarecemos que, depois de concluído o trabalho de revisão da modelagem
das AGFs pelo Grupo, ocorreu a publicação da Portaria 384, de 02/09/2011, do Ministério
das Comunicações, o que alterou a modelagem das agências quanto ao âmbito de
atuação das AGFs e possibilitou a inclusão de novos mecanismos de aferição de
vantagem econômica, complementares ao modelo de viabilidade econômico-financeira
das agências, conforme disposto no item 3.5, letra "b", a seguir:
"3.5...
b) a remuneração das atividades das ACC e das AGF deverá ser tecnicamente
fundamentada pela ECT e se baseará em critérios e parâmetros de mercado, de
aferição de vantagem econômica para a ECT, observados, especialmente os
relacionados ao custo da prestação dos serviços e da venda dos produtos "; (g.n.)
Assim, foi possível implementar estudos em andamento na ECT para
incremento da cesta de produtos e selViços ofertados pelas AGFs, sendo incluída a
prestação de selViços de Marketing Direto (Mala Direta Postal Especial - MOPE e
Correios Entrega Direta-Operação B), remunerada de acordo com a Tabela R4. O
embasamento teórico para definição do cálculo da remuneração da tabela R4 está no
Relatório anexo à CIIGABIDEPRO-00481/2011, de 05/09/2011 (anexo 3).

rJro

Presidência da ECT - Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco "A", 19° andar CEP 70002-900 Brasília/DF
Telefone: (61) 34262000 - Fax: (61) 3426 2046 - E-maU: presidencia@correios.com,br
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.1CORREIO( I--------------------------Esclarecemos que esta tabela é complementar na remuneração às AGFs,
visto que as tabelas R1, R2 e R3 já garantem, por si só, a viabilidade das franqueadas.

Iftlenciosamet~
WAGNER p~
DE OLIVEIRA
Presidente J

Anexo: os citados
CIC VIREL

Presidência da ECT - Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco "A", 19° andar CEP 70002-900 BrasflialDF
Telefone: (61) 3426 2000 - Fax: (61) 3426 2046 - E-mail: presidencia@correios.com.br
.
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Grupo de Trabalho PRTIPRESI-143/2011

Agosto de 2011

1
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RELATÓRIO FINAL GT/PRT/PRESI-143/2011

I. OBJETIVO

Reavaliar o Modelo de Franquia da ECT, com base nas ponderações .apresentadas
AGUlGCUíASMG/03/2011,
contratação

com

a conseqüente

de Agências de Correios
com vistas à garantia

12.400/2011,

proposição

Franqueadas

de ajustes

aos

no Parecer

processos

- AGFs, anulados em decorrência

do cumprimento

de

da Lei

dos prazos legais, para efetivação

da

conclusão da contratação da nova rede de Agências de Correios Franqueadas - AGFs.

11. HISTÓRICO
t •••.

J

13 liCITAÇÃO

,\

DAS AGF DEFLAGRADA

EM MAIO DE 2009.

I
\,

a.

Em decorrência da decisão de Diretoria consuhstanciada

no Relatório DICOM - 004/2009,

aprovado Qf 173 REDIR, de 07/05/2009, foi deflagrada a licitação das AGF, cujo objeto é a
seleção de pessoas jurídicas de direito privado para instalar e operar Agência de Correios

.

I

Franqueada - AGF sob o regime de Franquia Postal, tendo sido publicados os avisos de
licitação nos~ias 11 e 12/05/09 no Diário Oficial da União.

b.

Com as licitações já em execução,

em 23/06/2009 sobreveio a edição da Portaria n°.

400/2009, do Ministério das Comunicações,
ministerial, que ao definir a configuração
estabeleceu características,comerciais

aprovando a Norma nO2/2009 daquela pasta
da rede de unidades de atendimento

da ECT

e operacionais para cada um dos tipos de unidades

passíveis de implementação, dentre elas a AGF.
c.

Em atendimento à CI/DICOM - 592, de 23/06/09, a licitação foi suspensa em 25/06/09,
conforme

Avisos de Suspensão

publicados

no Diário Oficial da União, nos dias 25 e

26/05/09. A suspensão ocorreu antes da abertura das reuniões de licitação, não havendo,
em conseqüência,

o recebimento

d.os envelopes de habilitação e proposta técnica, assim

como a análise a estes subseqüentes.
d.

Nova comunicação da Diretoria Comercial, a CI/DICOM -1140/2009-C1RCULAR,
novembro

de 2009, solicita a realização

Diretorias Regionais, visando

dos atos administrativos

de .13 de

de competência

das

à revogação do processo de licitação, em atendimento à

decisão proferida pela Diretoria Colegiada, na 443 REDIR, de 11/11/2009, nos termos do
Relatório/DICOM

- 034/2009, tendo sido publicadOS os avisos de revogação

nos dias

25/11/09 no Diário Oficial da União.

.
~c(H'~~
~
ir",;
~IV

\1 ~

\

' .-.
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2a LICITAÇÃO DAS AGF DEFLAGRADA EM DEZEMBRO DE 2009.

a.

Em decorrência da decisão de Diretoria consubstanciada

no mesmo Relatório DICOM -

034/2009, aprovado na 443 REDIR, de 11/11/2009, que aprovou a autorização para o início
dos novos processos de licitação, foi deflagrada nova licitação das AGF. A publicação dos
avisos de licitação foi realizada, no dia 18/12/09 no Diário Oficial da União.
b.

Por força de decisões judiciais, decorrentes de ações promovidas, em regra, pelos atuais
franqueados

de ACF, houve a suspensão de várias licitações das AGF que estavam em

andamento, havendo um considerável número de liminares impetradas em sede do poder
judiciário.
c.

Em 27£04/2011, houve a decisão peja anulação das licitações para contratar a instalação e

,

operaÇão das Agências

de Correios Franqueadas

- AGF, não homologadas

em data

anterior a 08/04/11, em decorrência da publicação da Lei 12.400/2011 e seu impacto nos
processos\licitatórios
d.

Nos dias 09

das AGF.

7 11/05/11 foram

publicados os avisos de anulação das licitações das AGF no

Diário Oficial da União, na forma
CIRCULAR, ~otivado

orientada

através

da CI/GDRT/DATER-0173/2011-

pela publicação da Lei 12.400/2011 e a ocorrência dos seus efeitos

práticos sobri os processos de licitação para contratar a instalação e operação das AGF.
e.

Em 23/05/2011 foi criado Grupo de Trabalho

para

reavaliar o Modelo de Franquia da ECT, com base nas ponderações

apresentadas

Parecer

de ajustes

AGU/GCUlASMGI,03/2011,

processos de contratação

.. .
..;....

por meio da PRTIPRESI-143/2011

com

a conseqüente

proposição

no
aos

de Agências de Correios Franqueadas - AGFs, anulados em

'

..• ,'1

'. -

decorrência da Lei 12.400/2011, com vistas à garantia do cumprimento dos prazos legais,
para efetivação

da conclusão

da contratação

da nova rede de Agências

de Correios

Franqueadas - AGFs.
f.

Em 25/07/2011 foi realizada a Audiência Pública n° 001/2011 - ACNINEG,

com

'0

objetivo

de dar mais transparência ao processo, colher sugestões de melhoria e esclarecer dúvidas
dos interessados na licitação.

111. AUDIENCIA PÚBLICA
No dia 25/07/11, à 14h, foi realizada no Auditório e no Salão Nobre do edifício sede, a Audiência
Publica. A mesma teve como objetivo submeter a minuta de Edital de Licitação para a contratação
da instalação e operação de agências de Correios franqueadas

por p.essoas jurídicas de direito
3

~~

.~r1~
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privado, sob o regime de franquia postal, possibilitando a participação das empresas interessadas
entidades

e da sociedade

em geral, com acesso direto a todas as informações

objetivando esclarecer dúvidas e buscar o aperfeiçoamento
subsídios

e sugestões dos participantes

da Audiência

,

pertinentes,

do Editar mediante o recebimento de

que, após avaliação final dos Correios,

poderão ser incorporadas ao Edital.
A audiência da mesa diretora foi presidida por Daniela Sarja Rodrigues dos Santos e composta
pelos integrantes do Grupo de Trabalho definidos através da PRT-PRESI-0143/2011.
contou com a presença de 265 participantes,
participação

de

representativas,

cidadãos,

representantes

A audiência

conforme registro em lista de presença,
de

órgãos

intemos

e extemos,

de

com a

entidades

dentre outros. Após, foi iniciada uma apresentação pelo Sr. Mário Renato Borges

da Silva sobre os principais

aspectos

que compõem

o Edital de Licitação,

destacando

principais informações do certame e do contrato de franquia postal, com a abordagem

as

de seus

pontos basilares, dentre eles, as condições gerais para a licitação, critérios de pontuação técnica.
fases do processo entre outros. Na seqüência,
formulação

foi concedido

o prazo de vinte minutos

para

e apresentação de questões por escrito por parte dos interessados, conforme previsto

no subitem

",
5 1, alínea
1

"e" do Edital de Audiência Pública. Após, foi informado recesso de vinte

minutos para avaliação e respostas por parte da ECT. Ao final do mencionado prazo, em atenção
ao subitem 5.1. alI[lea "g" teve início a leitura em voz alta, pela Presidente da Mesa Diretora, de
I

algumas questões e sugestões encaminhadas

à ECT pelo endereço eletrônico e, na seqOência,

I

de outras apresentadas no decorrer da presente Audiência, com as respectivas respostas. Finda a
leitura das perguntas e respostas, foi aberto o prazo para manifestação
credenciados,

conf8rme

disposto

oral dos participantes

no subitem 5.2 do Edital de Audiência

Pública, tendo sido

ressaltado o prazo de três minutos para cada representante se manifestar. Foram formuladas

30

(trinta) participações verbais tratando de temas gerais envolvendo questões que versaram sobre;
aspectos

tributários

apresentados

do sistema, t,écnicos e de engenharia

relacionados

aos imóveis a serem

para as instalações das AGFs, aspectos relacionados às penalidades previstas no

Contrato de Franquia Postal, aspectos sobre o portfólio de serviços a serem executados pela rede
AGF,

aspectos

considerações

sobre a capacitação
de cunho jurídico

técnica

dos profissionais

e considerações

que atuarão

nas Agências,

sobre .~ modelo de viabilidade

econômico-

financeira do negócio. As participações tiveram um cunho colaborativo e serviram de instrumento
para análises por parte da ECT.
Após a manifestação dos credenciados, foi esclarecido aos participantes que, em atendimento
estabefecido

nos subítens 4.2 e 5.4.1 do Edital de Audiência

Pública, todas

ao

as questões.

sugestões e considerações apresentadas à ECT, seja pelo endereço eletrônico supramencionado,
seja no decorrer da Audiência, juntamente
que

não

foram

www.correios.com.br

lidas,

foram

com as respectivas respostas, inclusive as questões

disponibilizadas

pela

Empresa

no

endereço

eletrônico

> campo "Avisos", abrir "Audiência Pública - AGF", na forma de caderno com

perguntas e respostas, acompanhada da Ata da Sessão de Audiência Pública.
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IV. MINUTA DO EDITAL

A espinha dorsal do Edita! anteriormente
alterações,

aprovado foi mantida na presente revisão. Algumas

oriundas das análises do Grupo de Trabalho

e aprimoradas

com a realização

da

Audiência Pública, foram introduzidas com o fito de aperfeiçoar o Edital anterior e tornar a licitação
mais atrativa e transparente, conforme abaixo, com as devidas justificativas:

1. Do Edital:

Galerias

e Centros Comerciais:

• Item 2.2: Viabilizada a possibilidade de participação de galerias e centros comerciais no modelo
A2.

~.. :;

Adequado

disponibilize

o texto
instalações

li •••

pertencente

sanitárias

de

a empreendimento
uso

comum,

comercial

a E?xemplo de

de uso coletivo,
..., galerias,

que

centros

comerciais, ...".

,\

Justifibativa:
viabilizando
desde

O conceito do modelo foi alterado, visando aumentar

a competitividade,

a participação de imóveis situados em galerias e centros comerciais no modelo A2,

que a edincação comercial

de uso coletivo disponibilize

instalações

sanitárias

de uso

comum e atenda aos critérios de acessibilidade ao imóvel.
J

Localização Geopolítica do Imóvel:

r

_ Item 3.3.1.2.1: Su~stituída a exigência do documento oficial de registro por Matrícula junto ao
Registro de Imóveis.
Justificativa: ajuste de nomenclatura,

definindo o nome do documento que é oficialmente

utilizado pelos cartórios.

j\t.:,'~'
1

Escolaridade:
_ Item 3.6.3: alteração quanto a obrigatoriedade
empregados

de escolaridade mínima do segundo grau para os

relacionados no item 3.6 inciso VI.

3.6.3.1. Todos os profissionais alocados para o desenvolvimento
operação

da AGF deverão

FRANQUEADA.
3.6.3.2. Todos

possuir' vínculo

os profissionais

jurídico

indicados

-

de atividades relacionadas

empregatício

no subitem

3.6 -

ou societário

inciso VI

à

-

com a

d,everão

possuir

escolaridade mínima de ensino médio completo.
Justificativa:
trabalham

Foi mantida a escolaridade

com atendimento

ao público

mínima para os empregados

e retaguarda,

que efetivamente

bem como do gestor

e encarregado

financeiro, mantendo-se o que atualmente é exigido para os empregados da ECT. Para os demais
empregados

de apoio, como motorista e vigilante, não será necessário, tendo em vista que esta

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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mão-de-obra

não necessita de maior formação escolar. Desta forma o modelo possibilita inclusão

social, permitindo acesso ao emprego de pessoas com baixa formação escolar.

Vistoria de Conformidade do Imóvel:
-Item 6.6: Substituído o termo acima por Verificação dos Itens da Proposta Técnica.
Justificativa: a vistoria técnica pelas CELs foi substituída pela verificação da existência do
imóvel

e das áreas propostas,

responsáveis

ficando

técnicos que assinaram

sob responsabilida~e

da área de engenharia

os projetos a validação das informações

e dos

prestadas. Tal

alteração foi julgada oportuna, pois a informação já constará da proposta técnica, devidamente
atestada por profissional habilitado junto ao CREA, que vinculará o eventual projeto técnico.
- Item 6.6.2: Eliminação do critério de pontuação de transporte público.
Justificativa:

Os trechos principais e as regiões alvo foram definidos pela ECT, em áreas

com grande fluxo de pessoas que é o mesmo fundamento
.... ~

buscado pela proximidade

pontos de parada de coletivos, desta forma haveria redundância
fundamento.

com os

na avaliação de um mesmo

,I,

-Item 7.9: Ad~quada a redação em relação a Vistoria de Conformidade do Imóvel, tendo em vista
sua alteração para Verificação de Itens da Proposta Técnica.
Justificativa: Vide item 6.6 acima.

I

1\Anexo 02 do Edital. Caderno de Especificações

Básicas:

~

Critérios de Acessibilidade:
- Item 2.1. alínea 2, letras a e b: Alterada a exigência de acessibilidade a todas as áreas do imóvel
para acessibilidade

apenas aos acessos ao interior da edificação, além de exigir disponibilização

de banheiro com acessibilidade.
.......

!~}~?
.... ~:.-

Justificativa:

disponibilizar a acessibilidade

dos clientes e empregados às principais áreas

da agência, ficando as demais exigências limitadas a normas municipais. Alterado para melhor
orientação às exigências legais.

Critérios de Aceitação do Pé-direito:
_ Item 2.3 inciso 11, alínea c, inclusão quanto a informação da aceitação do pé-direito em áreas de
uso esporádico.
Justificativa: Adequação da redação, tornando-a mais específica.
_ Item 2.3.11. inciso c alínea IV: "áreas destinadas a banheiro, arquivo, almoxarifado e depósito de
materiais em geral, deverão atender aos mesmos preceitos do pé-direito do pavimento térreo,
porém com altura mínima de 2,1 Om,"
Justificativa:

Sendo estas áreas de pouca circulação e que normalmente

possuem esta

altura, a alteração atende à necessidade e facilita a adequação dos imóveis.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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Delimitação da Área Mínima da AGF:
- Item 2.3 inciso 111, adequação

na redação quanto a delimitação da área mínima exigida para

instalação da AGF, de "pelo menos 80% dá área apresentada ...", para "... 80% da área mínima
exigida, correspondente

ao item licitado, para a instalação da AGF deverá ter seu piso em um

mesmo níveL.", e na alínea a: "O restante da área apresentada para a instalação da AGF deverá
estar localizado em piso imediatamente inferior ..."
Justificativa:
que

atendam

aos

Esclarecimento

Aumentar competitividade
requisitos

básicos

de

do certame, permitindo apresentação

de imóveis

acessibilidade,

munícipais.

de dúvidas e questionamentos

observadas

normas

surgidos na interpretação da redação anterior em

relação ao informado, que não descrevia de forma correta a exigência.

3. Anexo 04 do Edital - Ficha de Avaliação Técnica:

.

Critérios de Pontuação:
,
Revisão dos ~ritérios e pontuação atribuídos, de acordo com a relevância de cada critério:
Critério 01 - Localização Imóvel Principal Quanto à Delimitação Geopolítica: 25 pontos
Critério 02 - Área 'cjo Imóvel Principal: 20 pontos
Critério 03 - Estacio?amento para Clientes:15 pontos
Critério 04 - Número de Guichês: 25 pontos
Critério 05 - Área para Carga e Descarga: 10 pontos
Critério 06 - situaçãi
Justificativa:
alinhamento

do Imóvel Principal: 5 pontos
A

alteração

da

distribuição

dos critérios aos atributos valorados

da

pontuação

objetivou

promover

pelos clientes em pesquisas

maior

de satisfação

realizadas periodicamente pela E~T. A inclusão do critério "Situação do imóvel principal" orientouse pela conveniência comercial da permanência da AGF no imóvel apresentado por maior período
de tempo. Eliminação do critério de pontuação de transporte público: os trechos principais e as
. regiões alvo foram definidos pela ECT considerando-se
forma,

a proximidade

proximidade

áreas de grande fluxo de pessoas. Desta

com pontos de ônibus, que tinh~_ por fundamento

do imóvel

apresentado

a locais

com

grande

fluxo

valorar

pessoas,

também

a

demonstrou-se

redundante. A pontuação máxima referente à localização do imóvel foi aumentada de 10 para 25
pontos, elevando a importância relativa deste item na avaliação final.
Aumentada a pontuação da Localização do Imóvel Principal e Número de Guichês, tendo em vista
serem

os critérios

população.

que mais impactarão

na acessibilidade

e disponibilidade

dos serviços

à

Os critérios Localização do Imóvel Principal, Número de Guichês e área do [móvel

Principal representam 70% do total de pontos.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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Incluído o desmembramento

da informação da área dos imóveis principal e complementar,

com

campos específicos, valorizando os imóveis próprios na intenção de reduzir a probabilidade

de

mudança do ponto licitado.
Incluída melhor pontuação para apre~enÍ?ção de vagas de estacionamento superiores a três, para
proporcionar

maior comodidade

aos clientes e atender requisitos apontados em pesquisas

de

satisfação de clientes.

4. Anexo 05 do Edital- Critérios para Elaboração da Proposta Técnica e Pontuação da Ficha
de Avaliação Técnica:

Localizacão do Imóvel:
- Item 1.1 inciso

11: Alterada a referência ao documento do imóvel, a ser apresentado em caso de

divergência no documento do IPTU, em vez de "documento oficial de registro" para matrícula junto
ao "Registro de
Imóveis".
r,
Justifi~tiva:

Transporte

ajuste de nomenclatura a Lei de Registros Públicos.

Público:

- Item 2: Exclusão dF item de Localização do Imóvel Principal Quanto ao Sistema de Transporte
Público.
Justificativa: fs

trechos principais e as regiões alvo foram definidos pela ECT, buscando

áreas de grande afluxo de pessoas, dessa forma a proximidade com pontos de ônibus que tinha
por fundamento

avaliar também a proximidade

a locais com grande fluxo pessoas tornou-se

redundante com aquele critério. A pontuação máxima referente

à localização foi aumentada de 10

para 25 pontos, aumentando a importância relativa deste item na avaliação final. Além disso, a
mensuração
município

de proximidade e até mesmo a definição de paradas oficiais de ônibus varia muito de
a município,

tornando

a avaliação

questionável

e consequentemente

provocando

inúmeras diligências para verificação de aspectos formais.

Vagas de Estacionamento:
_ Item 4.1.1: incluída a indicação

de que "o estacionamento

deverá permitir adequação

às

normas ...".
Justificativa:

aumentar

competitividade

do certame

ao permitir

que a. adequação

do

estacionamento

seja realizada durante as obras e não no momento da vistoria, evitando-se obras

desnecessárias

antes da possibilidade concreta de assinatura de contrato.

_ Item 4.1.2: adequação da redação na alteração: "Todas as vagas deverão estar localizadas ...".
Justificativa:

adequação de redação, tendo em vista a possibilidade de apresentação

número maior de vagas para estacionamento.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

de

~I

CORREIO( I

_ Item 4.1.2.1: Estabelecido que as vagas de estacionamento

público deverão ser, no mínimo, de

três.
Justificativa: possibilidade e valorização de apresentação de maior número de vagas para
estacionamento,

proporcionando maior conforto aos clientes.

_ Item 4.1.4: alterado o critério de pontuação conforme o número de vagas, se gratuito.
Justificativa: valorização da apresentação de maior número de vagas para estacionamento,
proporcionando

maior conforto aos clientes.

Celebracão de contrato:
_ Item 4.3: substituída
formalização

a expressão

"~ vedada a celebração

de contrato ..." por "É vedada

a

de contrato".

Justificativa:

Vedar a formalização

direta de contratos

entre a AGF e o cliente

para

prestação de serviços de Correios, tendo em vista que a AGF não pode representar a ECT, mas
.. :-\

apenas

executar

franqueado
executados

atividades

auxiliares

ao serviço

postal

e, simultaneamente,

permitir

a necessária
flexibilidade para efetuar coletas e prestar serviços. complementares
,
-

pela ECT. Esta alteração

possibilitará

à ECT, através de normatização

ao
não
.

interna,

flexibilizar, a seu critério, formas de pagamento alternativas de maneira a acompanhar a evolução
da tecnologia e do'.mercado.

J
Área de Carga e Descarga:
_ Item 6.1 inciso I: i~c1uída a especificação
de preparação

de objetos para entrega

"...contfgua à área do imóvel destinada às atividades

à ECT ... Adequada a redação na Ficha de Avaliação
II

•

Técnica.
Justificativa: permitir as operações de carga/descarga

de forma adequada, com celeridade

e segurança.
_ Item 6.1, inciso 1: inclusão da alínea a: "A pontuação máxima neste critério está condicionada
ainda a que o imóvel possua ou permita que seja construída uma salda/entrada

exclusiva para a

operação de carga e descarga."
Justificativa: valorizar os imóveis que permitam a ad~quada operação de carga e descarga
no imóvel.
_ Item 6.3: inclusão do item: liA área de carga e descarga em via pública deverá ser exclusiva para
uso da ACF e estar demarcada oficialmente pelo órgão competente."
Justificativa:

permitir a operação

de carga/descarga

de forma adequ.ada e durante

o

período necessário.
_ Item 6.4: alteração do item: "Será exigida a comprovação da relação jurídica relativa ao direito de
uso da área para carga e descarga."

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

Situação do Imóvel Principal:
_ Item 7: Inclusão do critério Situação do Imóvel Principal, tendo em vista.sua inclusão na Ficha de
Avaliação Técnica.
Justificativa:

O critério

avalia a situação

do imóvel com relação a sua propriedade,

valorizando imóveis próprios, visando a manutenção do ponto de atendimento.
_ Item 8.1: Da Documentação Técnica: alíneas a e b, alterada a exigência da certidão de ônus
reais do imóvel para certidão da matrícula do imóvel junto ao registro de imóveis.
Justificativa: ajuste de nomenclatura, ajustando-a à lei de registros públicos.
,!"

••

;

~j

..

_ Item

8.1.1, alínea b, inciso i: alterada a vigência do contrato de locação para 4 anos, a partir da

data de abertyr.a da reunião de licitação.
Justifiáativa: alterado, em razão da modificação feita na Lei 11.668/2008, que concede ao
proprietário da AGF o prazo de 12 meses para adaptação do imóvel.
_ Item 8.1.11: incluíd,a a informação de que a ART deverá ser apresentada "...devidamente quitada."
Justificativa: ?esta forma, a responsabilidade

pela informação passa a ser do responsável

técnico, dispensando a vistoria inicial pelas CELso
_ Item 8.1.11, alíne~, b, inciso ii: incluída

a informação

da necessidade

de identificação

dos

elementos a serem ~emolidos ou retirados.
Justificativa: facilitar a análise das plantas apresentadas com a correta identificação destas
áreas.
_ Itens 8.1.111 e 8.1.v: excluídos poi,s tratam do critério de "...Iocalização do imóvel principal quanto
ao sistema de transporte público .."
Justificativa:
considerando-se

Os trechos

principais

e as

regiões

alvo foram

definidos

pela

ECT

áreas de grande afluxo de. pessoas. Desta forma, a proximidade com pontos de

ônibus, que tinha por fundamento valorar também a proximidade do imóvel apresentado a locais
.
. ..
com grande fluxo pessoas, demonstrou-se
redundante. A pontuação máxima referente à

_.-

localização do imóvel foi aumentada 'de 10 para 25 pontos, elevando a importância relativa deste
item na avaliação final.
_ Item 8.1.v1: incluída a solicitação de apresentação

do "... documento comprobatório

da relação

jurídica relativa ao direito de uso da respectiva área."
Justificativa:

garantir a manutenção

da área apresentada para uso da área para carga e

descarga.
_ Item 8.i.VII: incluída a possibilidade de que o estacionamento

esteja adequado ou Upe~ít

adequações".

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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Justificativa: aumentar a competitividade

ao permitir que a adequação do estacionamento

seja realizada durante as obras e não no momento da vistoria, evitando-se obras desnecessárias
_ Item 9.1.IV: Alterada a pontuação máxima para 100 pontos e 60% a pontuação mínima a ser
atingida na Ficha de Avaliação Técnica

Justificativa:
aprovação

Como os dois principais

critérios

somam

50% da pontuação

seria possível

a

de um imóvel que atendesse a apenas 2 dos 6 critérios. Julgou-se oportuno que o

mínimo estabelecido fosse de 60% visando que o interessado atenda para se classificar,

pelo

menos, 3 critérios além da pontuação.

5. Anexo 06 C do Edital. Modelo de Declaração:
_ Excluído, por eliminação do critério de sistema de transporte público.
Justificativa:
~>;:'l
.•

considerando-se

Os trechos

principais

e as

regiões

alvo foram

definidos

pela

áreas de grande afluxo de pessoas. Desta forma, a proximidade com pontos de

ônibus, que tiora por fundamento valorar também a proximidade do imóvel apresentado
com

ECT

I

grande \fluxo

pessoas,

demonstrou-se

redundante.

A pontuação

máxima

a locais

referente

à

localização do imóvel foi aumentada de 10 para 25 pontos, elevando a importância relativa deste
item na avaliação final.

!
6. Anexo 06 D do Edital. Modelo de Declaração:
_ Alteração da nume8ação e adaptação da redação em relação aos itens.
Justificativa:

incluída a declaração do responsável técnico pelas informaçôes

constantes

nas plantas.

7. Anexo 06 E e G do Edital. Modelo de Declaracão:
_ Alteração

da numeração e incluída a necessidade

de assinatura do responsável técnico, com

adequação da redação.
Justificativa: incluída a declaração do responsável técnico pelas informações

constantes

nas plantas.

8. Anexo 07 do Edital - Minuta do Contrato de Franquia Postal:

Execução das Atividades Preliminares:
_ Item 3.1.1.2.11 inciso a: alterados os prazos pára apresentação do Projeto de Instalação. Para os
casos de sucessivas reapresentações,

será cobrada Taxa de Avaliação de Projeto, conforme valor

definido.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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Justificativa: adequação do prazo de adaptação da AGF, de acordo com alteração da Lei
pela Lei 12.40012008.

11.668/2008

Definida

taxa para reavaliação

de projetos,

evitando-se

retràbalho e envolvimento excessivo da área de engenharia da ECT.

Prazo para Execução das Obras:
_ Item 3.1.1.4: alterado o prazo de execução das obras de adequações para até 12 meses, a partir
da data da assinatura do contrato.
Justificativa: ajuste de acordo com a alteração procedida pela Lei 12.400/2011 no texto da

Lei 11.668/2008.
{'.

,,,
Escolaridade:

,.

,

- Item 3.1.3.4!\,adequada a escolaridade exigida,
Justificativa:
trabalham

Foi mantida a escolaridade

com at~ndimento

ao público

mfnima para os empregados que efetivamente

e retaguarda,

bem como do gestor e encarregado

financeiro, mantendo-se o que atualmente é exigido para os empregados da ECT. Para os demais
}

empregados

de apoio, como motorista e vigilante, não será necessário, tendo em vista que esta

mão-de-obra

não necessita de maior formação escolar. Desta forma o modelo possibilita inclusão

socia!, permitindo a~sso

ao emprego de pessoas com baixa formação escolar.

Palestra de Esclarecimento:
_ rtem 3.1.4: Alterada a redação d~ "apresentar, em até 10 dias após a aprovação do Projeto de
Instalação pela ECT" , para "Indicar, em até 30 dias após a assinatura deste contrato", até dois de
seus sócios para participação em palestra de esclarecimento.
Justificativa: ajuste de redação para melhor compreensão dos prazos definidos.

Banco Postal:
_ Item 4.2: Prevê a inclusão da atividade de correspondente
3.110/2003

do Conselho Monetário Nacional, observadas

bancário, de que trata a Resolução
as disposições constantes

em seus

subitens.
Justificativa: sem alterações de item já constante no Edital.

Vinculaçã%peração
de contrato:
_ Item 4.3.2: limitada a restrição de operação

de contrato de cliente, cujo proprietário/sócio,

participedireta ou indiretamente,da composiçãosocietália da A?IUída

~

/)fi'-'

a~ÇãO

\~

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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participação

--:-:-------:---:------------------(a) ou parente até o 3° grau em linha reta

societária de cônjuge, companheiro

ou

colateral.
Justificativa:
excluídos

não há como

no item. Propiciar

acompanhar

a busca

ou comprovar

de clientes

a participação

no mercado,

societária

sem restrições

dos

comerciais

apontadas.
_ Item 4.8.3.1. alínea a: alterado o critério para instalação das áreas acessórias, passando
serem pemitidas

a

na mesma região de atendimento e não no mesmo terrijório de prospecção.

Justificativa: Manter a instalação de eventual área acessória em região próxima ao imóvel
principal.

Guichês de Retaguarda:
_ Item

6.1.111: inclusão na redação: "... onde serão instalados guichês de retaguarda

para

postagem a faturar de objetos oriundos dos clientes com contrato atendidos pela AGF".
Justificativa:

inclusão dos guichês de retaguarda

para postagens de objetos de clientes

com contrato v,inculados
à AGF.
r,

6.1.1V:, inclusão do item: Instalação de guichês de retaguarda, no imóvel principal,

_ Item

destinados ao suporte às demandas de postagens da AGF.
Justificativa:

proporcionar o lançamento de postagens de clientes com contrato atendidos

pela AGF em guichês específicos, liberando os guichês de varejo para atendimento ao público.
_ Item 6.1.2:
Retaguarda,

J

inclusão

do item:

Incidirá

cobrança

de Taxa para Instalação

de Guichê

de

no valqli de 9.000 PPCC por guichê autorizado.

Justifi~ativa: ~efinir valores para instalação de guichês de retaguarda, passando a ECT a
ser remunerada por estes. A cobrança da Taxa para Instalação para cada guichê de retaguarda é
equivalente ao valor cobrado para o primeiro guichê de atendimento.
_ Item 6.1.3: inclusão do item:
autorização

A

quantidade

máxima de guichês de retaguarda

não excederá ao dobro da quantidade

de guichês de atendimento

passível

de

instalados

no

-:,:.1

..~.:..~

imóvel principal.
Justificativa: Possibilitar atendimento diferenciado a clientes com contrato, sem interferir ou
prejudicar o atendimento de varejo, possibilitando ao cidadão comum melhor acesso aos serviços
postais

e, ao mesmo tempo

delimitar

o tamanho

da AGF, atendendo

à premissa

de sua

instalação, sem descurar do atendimento ao cidadão.

Troca de Endereço:
_ Item 6.3.1.: alteração

quanto a pontuação

necessária

para troca de imóvel:

"... a mesma

pontuação obtida no processo de licitação ou 70% ...., o que for maior".
Justificativa: manter, em caso de mudança, condições de atendimento no mínimo iguais às
originais preservando a imagem da ECT junto aos clientes, em relação a localização, instalações
/

daAGFe pontodeatendimento,.'

{'

~'

~

J-vlJ

~I

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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Horário de Atendimento:
_ Item 7.2.3: alteração
funcionamento

da redação,

possibilitando

à Franqueada

solicitar

autorização

para

da AGF em outros dias e horários, observados os limites previstos nos subitem

7.2.1 e 7.2.2.
Justificativa:
localizadas

possibilitar

em mercados

adequação

dos

com características

horários

de atendimento

diferenciadas,

para as

disponibilizando

unidades

atendimento

em

consonância com necessidades específicas da clientela local.

Fornecimento

de materiais de consumo e formulários:

_ Item 7.3.2:

excluída

formulários

a informação

relativa

ao fornecimento

dos materiais

de consumo

e

da taxa de franquia mensal.

Justificativa:

desvinculação da taxa de franquia mensal, por possibilidade de incidência de

tributação no momento do fornecimento.
,\
Coletas não t.egulares:
_ Item 7.4.1: quanto às coletas não regulares, complementado:
Franqueada."

"... mediante comunicação

prévia à

\,

Justificativa:

informar previamente

a AGF quanto ao horário em que estas coletas serão

J

realizadas, para preparação prévia da carga.
_ Item 7.4.2: inclusão do item: liA realização de coletas em áreas acessórias previstas no item
4.8.3 demandará aV~liação prévia pela ECT quanto à sua conveniência e viabilidade operacionaL"
Justificativa: delimitar a coleta no imóvel principal e limitar coleta nas áreas acessórias de
acordo com a conveniência e disponibilidade da ECT.

Escolaridade:
_ Item

7.5.1.11: incluída a necessidade de escolaridade mínima de ensino médio completo para os

profissionais

em atividade na AGF, conforme subitem 3.1.3.

Justificativa:

Foi mantida a escolaridade

mínima para os empregados que efetivamente

trabalham

com atendimento

ao público e retaguarda,

bem como do gestor e encarregado

financeiro,

mantendo-se o que atualmente é exigido para os empregados da ECT. Para os demais

empregados

de apoio, como motorista e vigilante, não será necessário, .tendo em vista
que esta
.
mão-de-obra não neces.sita de maior formação escolar. Desta forma o modelo possibilita inclusão
social, permitindo acesso ao emprego de pessoas com baixa formação escolar.

Remuneração:

rl'
,

14

.!8
J

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

UCORREIO<!

--:--:--;:::::-::-:-:-~:=-:-=-:----:----~--:----:-------

_ Item 11.1.2: A remuneração

da FRANQUEADA

produtos foi alterada de mensal para quinzenal,

pela execução dos serviços e pela venda de

ou através de desconto concedido

pela ECT,

observadas as seguintes condições:
•

1. A remuneração

pela venda dos produtos não-consignados

desconto no momento do seu fornecimento,

será efetivada mediante

pela ECT, contra pagamento a prazo, em 15

dias contados da emissão da fatura, ou à vista, nos casos previstos neste contrato ou por
opção da FRANQUEADA.
•

2. A remuneração

pela venda de produtos consignados

e pela prestação de serviços

durante a quinzena ocorrerá mediante pagamento realizado pela ECT após a emissão de
nota fiscal pela FRANQUEADA
•

relativa à prestação de contas quinzenal.

3. A remuneração referente aos selos e aos produtos pré-franqueados

fornecidos

à AGF

durante a quinzena ocorrerá mediante pagamento realizado pela ECT após a emissão de
nota fiscal pela FRANQUEADA relativa à prestação de contas quinzenal.
•

4. A remuneração referente à carga de máquina de franquear utilizada pela AGF durante a
quinzet;lfl ocorrerá mediante pagamento realizado pela ECT após a emissão de nota fiscal
J

pela FRANQUEADA relativa à prestação de contas quinzenal.
Justificativa: Adequação dos aspectos tributários,
econômico-financeiro

anteriormente.

A remuneração

não inclusos no modelo de viabilidade

da AGF passou de mensal para quinzenal,

com procedimentos específicos para cada um dos produtos/serviços
f

conforme acima.

.

_ Item 11.1.3: No cálculo da remuneração

8

relativa à 2 quinzena do mês, serão realizados

os

ajustes decorrentes ~.a aplicação das tabelas de remuneração mensal, deduzindo-se o pagamento
relativo à 1a quinzena do mesmo mês e a taxa de franquia indicada no item 11.4.1.
Justificativa:

Realizar a prestação

de contas final, com o fechamento

do valor

mensal

arrecadado pela ACF com os valores de remuneração devidos.
_ Item 11.1.4: Alteração do prazo para pagamento da remuneração, anteriormente
dia útil, passando para o 10° dia útil da apresentação
Justificativa:

definido no 5°

da nota fiscal.

O prazo foi alterado devido a necessidade para procedimentos

internos de

conferência e programação de pagamento da remuneração, após a prestação de contas.

Conferência

da Nota Fiscal:

- Item 11.1.2.1.1: Suprimido.
Justificativa: Foi- suprimido do texto o atesto de NF como referência inicial do prazo de
pagamento. As operações atesto/conferência

são rotinas internas da ECT.

Rejeição da Nota Fiscal:
_ Item 11.1.2.1.1: inclusão do item, "sendo rejeitada por motivo de inconsistências
apresentada,
inconsistências

o pagamento
apontadas'.

será realizado

a nota fiscal

t'-P \ ./-

no prazo de 10 dias úteis do saneamento k.~

.l2
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Justificativa: Estabelecer prazo de pagamento, que ocorrerá somente após a apresentação
da nota fiscal corrigida, em caso de incorreção no preenchimento.

Prestação de Contas:
_ Item 11.2.1.1: A FRANQUEADA

deverá efetuar a prestação de contas quinzenalmente,

primeiro dia útil posterior ao encerramento

da quinzena, recolhendo na mesma data, em favor da

ECT, no banco, agência e conta definidos,
produtos

consignados,

no

dos selos e produtos

os valores dos serviços prestados, da venda de
pré-franqueados

fornecidos

pela ECT durante

a

quinzena e da carga de máquina de franquear utilizada durante a quinzena.
Justificativa:

Alterada a prestação

de contas, conforme remuneração

indicada

no item

11.1.2.
Taxa de franquia:
_ Item 11.4.2: Exclusão do item V: "fornecimento
formulários

de materiais de consumo personalizados

e de

ger:adores de receita."

",

Justifidativa:

Exclusão do valor desses itens da Taxa Mensal de Franquia, caracterizando

suprimento de insumos não sujeito a incidência de tributos.
_ Item 11.4.4:

Exçlusão do item: liA ECT poderá criar uma reserva financeira

,

permanente

destinada à administração da rede e provisão de recursos para cobertura de eventuais débitos de
,

AGF, mediante transferência de recursos oriundos da taxa de franquia."
Justificativa: ~ Procedimento

entendido

como

motivador

à

inadimplência

e

de

descurn primento contratual.

Sistema de Avaliação de Desempenho:
_ Exclusão

da Cláusula Décima quinta - Da Avaliação de Desempenho.

sistema de avaliação para acompanhamento,
Fiscalização.
Justificativa:

Realização

Como ainda não há

foi inclulda na cláusula seguinte da Supervisão e da

das atividades

simultaneamente.

A avaliação foi incluída

na

cláusula "Da Supervisão".

9. Anexo 08 do Edital - Projeto Técnico:
Realizada a adequação ao Projeto Técnico, de acordo com as alterações realizadas no Edital e na
Ficha de Avaliação Técnica.
Justificativa: ajustes na redação dos critérios alterados.

10. Anexo 04 do Contrato de Franquia Postal- Quadro de Ocorrências de oescumpriBmnt:
Contratual:

.

•
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~
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.Reavaliação

da relação das não conformidades

e irregularidades

e pontuações

atribuídas,

alterando o limite máximo de 150 para 200 pontos, permitindo aplicar as penalidades cabíveis de
acordo com o quadro. O quadro foi desmembrado em duas partes, conforme abaixo:
a.

Parte 1: Quadro de Não Conformidades:
normatização

não integra o contrato, será disponibilizado

interna. Trata de questões

pedagógicas, sanções administrativas

operacionais,

prevendo adoção

em

de medidas

ou pecuniárias, conforme o resultado da soma dos

pontos acumulados durante o mês de referência. Em princípio, o? pontos registrados pela
constatação

de

não

descredenciamento,

conformidades,

tem

caráter

pedagógico

entretanto se ocorrerem não conformidades

e

não

acarretam

correspondentes

a 100

pontos ou mais no decorrer de um mês, estes pontos serão somados ao histórico de
irregularidades

do Quadro

de Irregularidades,

com efeito

cumulativo

para

eventual

contratuais,

com

sanções

descredenciamento.
b.

':'~f~'

Parte

2: Quadro

administrativas

de

Irregularidades:

trata

de questões

ou pecuniárias e passíveis de rescisão, incluídas na minuta de contrato,

que prescrevem após 12 meses completados da sua efetiva comprovação.

,.,

Justificativa: Tal procedimento tem por finalidade diferenciar os níveis de irregularidades
não conformidades

e

verificadas durante a vigência do contrato, tratando-as de acordo com o grau

de relevância. O prazo de prescrição da pontuação de cada quadro foi definido de acordo com
sua relevância (Não Conformidade

I

um mês e Irregularidade

.

melhor controle, evitando sanções administrativas

12 meses), a fim de possibilitar um

meramente burocráticas, ao mesmo tempo em

que foi dada maior ê,f;,lfaseàs sanções pecuniárias.

Q

.

11. Anexo 06 do Contrato de Franquia Postal - Código de Ética das Agências de Correios
Franqueadas:

....:.::~

t:::~:-~v

Adequaçã? da numeração dos capítulos .
Justificativa: havia divergência na numeração seqüencial dos capítulos.

V. A REVISÃO DO MODELO DE VIABILIDADE

ECONÔMICO-FINANCEIRA

Durante a realizaÇão da Audiência Pública foi verificada uma reação negativa dos participantes
quanto ao modelo de viabilidade
recebimento de correspondência
técnicos

econômica.

Tal reação já havia sido percebida

quando

do

dos interessados em participar daquela Audiência. Desta forma,

da área financeira se debruçaram

sobre os estudos e verificaram

a possibilidade

de

atualização do modelo de tal forma a que as unidades de pequeno porte tivessem uma alteração
na sua remuneração

básica. De outra parte, a inserção de impostos no modelo impõe ajustes à

curva de remuneração. Como resultado, houve a alteração da Tabela R1 - Grupo I e R2 que ~
encontram atualizadas no Edital anexo a este Relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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VI. COORDENAÇÃO

DOS TRABALHOS

DECORRENTES

E RECOMENDAÇÕES

A conclusão dos trabalhos do Grupo indica a necessidade de que as áreas sistêmicas da
Administração Central passem a capitanear os processos decorrentes, em especial a Vice
Presidência de Rede e Relacionamento com Clientes que, em nosso entendimento, deve efetuar a
coordenação de todo o processo de licitação,
Por outro lado, é imprescindível que seja formado, por meio de Portaria da Presidência da
Empresa, um grupo multidisciplinar para apoio técnico a todas as Comissões Especiais de
Licitação que serão constituídas para a realização de todos os processos licitatários nas Diretorias
Regionais. Este grupo deve atuar de forma integrada tão logo seja aprovado o Edital para
publicação, de tal forma a subsidiar as CELs com informações padronizadas e tempestivas, antes
e durante o. processo Iicitat6rio. Na constituição deste Grupo deverão estar indicados
representantes das Vices Presidências de Rede e Relacionamento com Clientes, de Negócios. de
Administração.,de Tecnologia, Jurídica e Financeira.
, 1

I
\,

De forma especifica, recomenda-se ainda:

'-.
•

Atualização do MANCAT quanto às regras de vinculação de contrato, em razão da
/

atualização da Norma 2 aprovada pela Portaria 400/2009.
•

Atualização~,a descrição dos equipamentos de informática e correlatos no Guia de
1.•

Especificaçõe~ Técnicas. Neste sentido, foi emitida a CININEG- 072 /2011 para a Vice
Presidência de Tecnologia.
•

Definição, pelo DATER da aplicação do SAPPP, do sistema GIRA e do sistema de Gestão
de Filas nas Agências de Correio Franqueadas - AGFs.

:::~.:\

•

Normatização, pelo DATER, da instalação, funcionamento e supressão de guichês de

,:-,.;

retaguarda.
•

Definição, por parte das áreas envolvidas, de seus respectivos indicadores, informados no
item 18 do quadro de não conformidade, cujos- resultados devem ser divulgados
mensalmente.

•

Definição dos procedimentos para emissão das NFs pela rede franqueada (item 9.1.3).

•

Viabilização do suprimento de produtos e insumos às AGFs com antecedência de 5 (cinco)
dias da data de inauguração.

•

Avaliação do SARA quanto à funcionalidade, especificamente quanto ao tempo de

0
r~P \

atendimentó. Avaliar a possibilidade de uso do SARA "off fine" .e melhorias de inte
reduzindo a quantidade de telas a serem abertas durante o aten...... nto.
.

.

rfCE<,

...../

18
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•

Adequação

e ativação do módulo de remuneração

do SARA em consonância

com o

estabelecido no CF?

VIII. CONCLUSÃO

Com as alterações processadas no Edital de Licitação espera-se que os novos certames sejam
atrativos para os concorrentes e elidam as ações judiciais que visem impugnar o processo de tal
sorte a que se tenha uma rede terceirizada atuando em consonância com as diretrizes da ECT e
do Governo Federal, dentro do prazo adequado e regulamentar.

IX. ANEXOS

1. Edital de Licitação e seus anexos

Brasília, 16 de agosto de 2011.

José Dinis Cassimiro

Silvana Eunápio

Borges de Paula
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EMPRESA BRASILElRA

DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO 3 DO CONTRATO - TABELA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E REMUNERAÇÃO PARA AGF

GR
UP

os

.%
R~muneração

DESCRIÇÃO

REMUNER
AÇÃO

23,51%

Agen~a Bolso
"

21,74%

.~~~~~f~~~}1~~~~~t.~~f:~~~~~
~1t~~~~~r~~~~~~ªj~~i~;m;f~~!
O
20,89%

PERCENT

44,69%

COMERÇt

\]i~~~.[~~

Caixa de Encomenda Tipo CE - 02

".~;;::,;~t«~f.~~mgQ~Qãt~~'TIP.9.~~~~19~]~Ml~rJf:~:~!~J.UWi!$:~~!.ttt:ij~i~*~~Wi~~~!lifííi~
~ri~*if~Biil&~~ºªi1~~~i
:~ZAÇAO
Caixa de Encomenda Ti o CE • 04
,....•. , .:.

'-

30,39%

PRODUTO!

~~i~if1mÊF:lt6ffi.~~:~t~:~~~~êEr.~~fQ&j~M~jr:~~~[if*f.~~~t~l~fitw~ij~~j~1]~@~~~~~~
;~~~~~~~~~~~1ªª~~ff~%4!1~~~~~
SERVI ÇO
Caixa de Encomenda Temática 1

44,69%

.Envelé"pÊi.'SE(;)EX.Plástico •.Grande '

57,~%._ ..

=

o

Er.einiõ:inStamâneo.(Splash).=

'

:rELESENA ..•...

:.15,0'0%--

PERCENT
UALSERÁ

APLICADO
~ltª@ª~~~mi!tí~~g~1~mFl~tfê!gmif&~ij~t~.~~~~1~~~~t~~~~~~w~~~i~i~#.~~~~
t~á~~t%tmf:ftit~l~~1*i

:releseria.resg?-te~,._:.'~:::'=-~;..:.:_._

'

.._..-

.~40;~O%_,. SOBRE O
VALOR DE

t~~M.1~í1çmli~~mnRf~t~t.@!~.hf.~i~1~ª~j:.
.GaftãO:lfi~litiiJ'oEr:nbiate! ~CIva!ór-facial. de R$ 10,00

~MJLflIr;R
;19~ 0%-- J~.ç.Aº;P.~:,

:

.':'._._-~.;,.,;...j
ECT,.. •.:
.'•.••
•.•.
.~i~I!W!º~,WQ1Rwj~~~,wi~irs!tt*Q1.IM~tf,l~6:~~!1}'lr@m}B~~&Wgf#mÃ't:
f:Wi~~M~~:~igQ~ifi~
•gàtfão.lfi<!Lrtllio:Embrat.~l CI:v~Ior-facialde.R$ 50,00

...........•.....

' .. _:19;500/0..__

.,'

~.;:.. ..,."":.

t.gMMimgJ$Bt)';ªl~Jli1~4001l1.çf:it.X~ffi:~[t.lf~~~WM~r,f,1&~~t$m@l~t.~ijf:~~i~i~~@lWl~i:~'áJr;~
..Çãiião:l'ndútiyo'Telefônica.C/.30 créditos
GartãocrndUtivoTelefônica Cf 60 créditos

..':~g~O%..•.
• 19;.500/0. ...

.

.... ;
'

.F-ET:AEG ..-=: •...•.•••

':..

...

,'~"-

50,00% ...

•.

~~eBgf.iifR9ímf~tlw!~~twi}t{~~~~~~~t~~*~~~~~W:~t~~i~~@~!!~~~~~~~~~~~~~
.INCRA.'rêcebimento:.de,contas relativas à Taxa Gadastral - CCJR) . .•

~==:~

, ..... :50;OO.~

.-

.

:~.f:-C ~

...._-

-...... . -...•.
.•. :; ':'::":.
_ .•_--...:
-"' ••.

......•.
'"

,:'E.:."i.CE.: ~.:

- .

,

-.r,J

\.'

;
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de 'contas(Concessionárias)

Recebrrriénlo

50,DO%

.;a~:~1.mm(~ª~?M~1.@k~r~Mm~9M.filf.~fªfi.mr.~WMªªjÇl~:@1~~
r~[i@W~QQ%\M~i!
Recebimentode contas (Tributos,Impostos e taxas) Federais

50,00%

.~6.~~{.fli1~~:~Wi~t{ê1iRr.~i:%.f,[~~i11i1:~¥.~i~w.sm~1~~:MffiM~!0i.~r:r.@f~~W
ili~mnrrt~l~~Qiggx$.f.J%
CPF (inscrição/2! vialAJteração/P~ido

d~ regularização)

50,00%

:~~~~~;réf.~11~it~1ªf.fMlt~~I~1~~r&~~[~*~!~~~riffilt~W*rfj~fl~f~~~~ii~~~f;
fh~~M~~~1~~rºij1%}~J1t.1
Atendimento Cia. Telef. - Telemar

25,00%

:l~f.~m~QfP;íi~l~ff.Wi?Nmií~I~¥fôj~~[@fM~~MfM*w.w~fiR~lW*tmJ.ft:HWJ@i@!!?$:~p.%11m
Djnheiro Certo Nacional. Emissão

50,00%

o

1~[~l.f~@W.dª\W.~glq,~llHR~g_~ªm:~~nw
Dinheiro Certo Internacional - emissão
Oojetos registrados - entrega intema

100,00%

PERCENT
UALSERÁ
APUCADO
SOBRE O

50,00%

VALOR DE

REGISTRO
tm&I1f~~R~mttrmt~lmf.Iº)Jl~~~{~~J~~[tff:ftr~lfftM@flmJ~ã~~@~~
~W&~1~[~~qº~j~I:~~
NACIONAL
SEDEX a cobrar - entrega interna

,-"-".~'''''.

...... 'J'"

: :".~':.'~.:'.:~."" '.:
, .

.:.: .. ;.

-,...•... :~:.
.... ~'.:, .,: ,'...

••••• _..

.:.::':~.'

50,00%

••••••.•

"0"_

.~.:.:'

.

,:

':.:

'I'"

:~'.:-

'

,

.... :.".'
. :1'"-:.

.,,'
'

.

.....
• ':"0.,

... '

.;

,..'::

-'
f~

......

. .. ~.

',.
o..
"':.

,~-.
'.'

,
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~""~';-'

:

":'.-:~~.:
.. ' •. ',-

Conforme
NJ{G~ 1JDEJUR

Edital de Ucltação - AGF
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TELtGiAFÔS ------: .:..-'---,.

R2
- PAC
- Reembolso Postal

osta em cliente avulso'

• e-Sedex
-SEDEX

- SEDEX 10
- SEDEX A COBRAR
-SEDEX

exceto os constantes do R1
- Selos comemorativos

HOJE

- SPP - SERVI

e ordlnârios

O DE PROTOCOLO POSTAL

- Serviços adicionals (AR, MP e outros cobrados por selos)
- Servi os

ostais cobrados

or selos

• Documento econômico
""Documento.
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1. SOBRE O VALOR TOTAL DA RECEITA EM REAIS, GERADA PELA AGF DURANTE

o MÊS, SERÁ APLICADO

PERCENTUAL CONSTANTE NO RESPECTIVO QUADRO ACIMA E ACRESCIDO
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De:

CHEFE DO DEPRO

Ao:

SUPEXNIREL

CI J

GABIOEPRQ-00481/2011

Rei.: CI/GAB/DEPRO-47812011
Assunto:

REMUNERAÇÃO

DE AGF - SERVIÇOS

DE MARKETING

DIRETO

BrasÍlÍalDF, OS de setembro de 2011.

Em complemento ao documento de referência, encaminhamos, em anexo, relatório
técnico que trata do assunto. Os custos apr~sentados nos aneXos 4 e 5 do documento foram
cafculados pelo Departamento de Custos - DCUST com base no estabelecfdo no Capftulo 02, Módulo
03 do Manual,cfe Orçamento e Custos (MANORC). A metodologia de apuração dos custos dos produtos
e serviços, ádotada peja Empresa, é o ActiVity-based CosHng - ABC ou Custeio BaseadÇ} em
Atividades.

Atenciosamente,

r----

I

.V ANDERLB SOARES MELO
. Chefe do Departamento de Produtos de Comun~cação

C/ANEXO:

C/C:
NOSSA MiSSÃO: Fornecer soluções' acessíveis e confiáveis para conectar pessoas,
instituições e negócios, no Brasil e no Mundo.
WAM/wam
F\'10014

01
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Relatório Técnico OEPRO - 005/2011

Brasília, 05 de setembro de 2011,
1. Assunto:

Criação da parcela R4 da tabela de remuneração da rede de atendimento terceirizada nos
serviços de marketing direto

2. O mercado

de marketing

direto

O Plano Estratégico Correios 2020 - Ciclo 2011/2014, aprovado pelo Conselho de
Administração da ECT em 28/04/2011, indicou que os serviços de marketing direto, juntamente
com os serviços financeiros e os de encomendas e logística, compõem os segmentos de negócios
com maior potencial de geração de receita no longo prazo, que proverão o aporte financeiro
necessário para'que a empresa cumpra suas metas e objetivos estratégicos para o alcance do
status de empre~a de classe mundial.
Esta indicação está fundamentada no seguinte contexto:
I Este segmento de negocias é considerado estratégico pelas pnnclpais
administrações postais do mundo, em razão de sua capacidade de fomentar a cadeia
de valor debsserviços postais;
.

.

II O mercado brasileiro de prestação de serviços de marketing direto movimentou cerca
de R$ 21.tf bi em 2009 e apresenta taxa de crescimento anual da ordem de 12,5%
(média dos últimos 8 anos), conforme pesquisa divulgada pela Associação Brasileira
de Marketing Direto (ABEMD);
.
rll

A ECT atua no segmento de Distribuição e Logística, que movimenta por ano cerca
de R$ 3 bi (14% da receita total, do mercado);

IV Nos últimos 5 anos, a Empresa vem apresentando um market share da ordem de
37%, com uma com uma receita média de R$ 1 bi/ano;
V O marketing direto vem assumindo posição destacada dentro do míx de comunicação
e marketing das empresas, atraindo investimentos crescentes nas verbas destinadas
sobretudo à comunicação dirigida;
VI Os serviços de marketing direto da ECT foram-responsáveis por um faturamento de
R$ 1,1 bilhão, em 2010, e representam o 3º segmento de negócios com maior
volume de receita de vendas.
Muito embora o desempenho da ECT ainda seja expressivo, observa-se que sua
participação de mercado vem decrescendo ao longo do tempo, em decorrência' da intensa
dinâmica do próprio segmento, que passa por significativa transformação. Atualmente ele
apresenta como principal tendência a demanda crescente por atendimento ampliado, no qual é
esperado que, além da entrega, o operador contratado execute, entre outras atividades, o
envelopamento das peças, inserção de encartes/montagem de kits, etiquetagem dos objetos e
sua preparação para postagem (execução do plano de triagem, confecção de rótulos e
amarrados).
Nestes requisitos, observa-se a atuação de fortes concorrentes, que oferecem serviços de
atendimento amplamente diversificados e customizados, além de facilidades operacionais aos
clientes, tais como a coleta.
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3.'Contribuição das unidades de atendimento terceirizadas
Neste ambiente concorrencial e altamente competitivo, observa-se que a parceria com a
rede terceirizada tem representado um importante diferencial na retenção dos clientes e criação
de uma barreira ao avanço acentuado da concorrência. A flexibilidade e agilidade por ela
demonstrada para a realização do conjunto de atividades requeridas que, em muitos casos, exige
a mobilização e desmobilização de recursos em períodos específicos; tem se configurado uma
alternativa eficaz e eficiente para a ECT continuar a ser um importante operador de mercado.
Isto se verifica porque a montagem de uma estrutura própria da ECT para absorver as
demandas de atendimento ampliado implica alocar custos fixos, sobretudo mão-de-obra, de difícil
remanejamento ou desativação. Além disso, a possibilidade de contratar recursos próprios para
execução dos serviços a cada demanda dos clientes também não responde satisfatoriamente as
exigências das operações de marketing direto, tendo em vista a inevitável demora no processo de
contratação da ECT, o que inviabiliza muitos negócios pelo descompasso entre a celeridade
requerida pelos clientes e a morosidade procedimental a que a empresa está submetida neste tipo
de ação.
As unidades de atendimento terceirizadas, por sua vez, apresentam menores custos
operacionais e ,',mais autonomia para a gestão da' infra-estrutura requerida para a
operacionalizaçap das campanhas de marketing direto. Além de serem uma alternativa já posta à
disposição da ECT, configuram-se como o parceiro estratégico mais adequado para a empresa
manter-se competitiva 60 mercado, da forma mais vantajosa do ponto de vista econômico e com a
flexibilidade e agilidade necessár,ias para responder pronta e pontualmente as demandas dos
clientes.
Ter parceiros adnhados às estratégias comerciais da empresa, com atuação nos principais
mercados demandadores das soluções de marketing direto, permite à ECT continuar oferecendo o
atendimento ampliado ~ todos os clientes do segmento e ainda criar uma importante barreira ao
avanço da concorrência.
.
Os dados de receita do segmento demonstram o sucesso da parceria estratégica com as
franqueadas, já que dos R$ 1,1 bi de faturamento registrado no ano de 2010, cerca de R$ 700
milhões (64%) foram provenientes das vendas à vista e de contratos vinculados à rede
terceirizada.

4. Cadeia de valor dos serviços PC?stais
Também merece destaque o fato de que a prestação dos serviços de marketing direto
representa importante fonte alavancadora e geradora de novos negócios postais, que se
concretizam nas postagens de outros serviços como encomendas, boletos de pagamento,
telegramas e cartas diversas, as quais são desencadeadas a partir das ações e campanhas de
marketing direto realizadas pelos cliente's. '
Nesse sentido, pode-se citar como exemplo de sucesso a experiência de franqueadas que
elegeram os negócios de marketing direto como suporte principal de sua atuação no mercado e '
atraíram para si, e consequentemente para a ECT, demandas de outros serviços, sobretudO' de
encomendas, cOl1) a decorrente geração de novas receitas.
No anexo 1 é apresentado o histórico de faturamento de 6 ACFs nos segmentos de
marketing direto e de encomendas, registrado entre os anos de 2008 e 2010. Observa-se no
gráfico a seguir, gerado com base no somatório da receita anual movimentada pelas agências
analisadas, que as unidades que se especializaram na venda dos serviços de marketing direto
também apresentam um desempenho expressivo no segmento de encomendas.

-"
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- Total Geral

RS 18,00

I~

R$16,00

==
SE

R$ 14,00
R$12,OO
R$10,OO
R$ 8,00
RS 6,00
R$ 4,00
R$ 2,o0
R$ •

__

RELBrA DEMARKETlN3

2010

2009

2008
DIRETO

__

RfCElfA

DE ENCOMENDA

Tal comportamento comprova que os negócios de marketing direto alimentam a cadeia de
valor dos seNiços postais, sobretudo com a geração de encomendas, e permite concluir que há
grande sinergia eptre os esforços de vendas de ambos os segmentos, o que ratifica o papel das
franqueadas na geração de importante valor aos seNiços concorrenciaís oferecidos pela ECT.
Outro ponto importante é o fato de que os seNiços de marketing direto apresentam
predominante perfil de pequenas e médias postagens, sendo típicos de atendimento em agências.
Tal afirmação é feita'com base no histórico das postagens dos seNiços de Mala Direta Postal e
Impresso Especial realifadas pelos clientes corporativos e estratégicos no ano de 2009. (anexo 2).
ObseNa-se que de um total de 98.349 eventos de postagem, em 52760 eventos, ou
53,65% do total, a qua~tidade postada foi de até 500 objetos. As postagens em quantidades mais
significativas, represen!adas por volumes superiores a 3000 objetos por evento de postagem e
passíveis de serem feitas diretamente em unidades de tratamento, são obseNadas em apenas
22% dos casos.
.
ObseNa-se este mesmo comportamento quando se avalia a distribuição da quantidade de
contratos em relação à classificação de clientes adotada pela ECT, que tem como base a receita
anual faturada. Nesta classificação, .constata-se que 89% dos contratos são classificados como
varejo empresarial (típicos de .atendimento em agência), 9% são classificados como corporativo e
apenas 2% são considerados estratégicos ..
Partindo da premissa de que os contratos classificados como corporativo e estratégico
(11% do total) são passíveis de atendimento em Unidade de Tratamento (UT) e considerando o
total de 14100 contratos de MDP e IE ativos em 200~,Jemos que apenas 1550 contratos
apresentam, regularmente, volumes de postagem superiores a 3000 objetos.
Para o seNiço Correios Entrega Direta também obseNa-se, conforme tabelas
apresentadas no anexo 3, que de um total ..de 12872 eventos de postagem ocorridos no ano de
2009, em 9499 eventos, ou 74% do total, a quantidade postada, por títulO, variou entre 1 e.2000
objetos. As postagens superiores a 3000 objetos por evento de postagem e pa~síveis de serem
feitas diretamente em unidades de tratamento, são observadas em apenas 11% dos casos.
Diante do expósto, ressalta-se que os seNiços de marketing direto apresentam
predominante perfil de atendimento em agência, o que reforça a importância da manutenção de
sua comercialização também por meio da rede terceirizada.

5. Proposta Tabela R4 .
Os serviços de marketing direto. para' os quais propõe-se a criação de nova tabela de

remuneração(R4)são o EntregaDiretaOperaçãoB e a nova ~reta

Posta;eci:-

~
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(MDPE). Eles têm em comum o fato de serem prestados exclusivamente mediante contrato a
faturar, utilizarem chancela de franqueamento e serem .postados em lotes, agrupados por destino
conforme a tabela de precificação e o plano de triagem estabelecido.
O critério norteador da remuneração'é a margem de lucratividade' dos serviços, apurada
quando as postagens ocorrem pela rede de atendimento terceirizada e quando ocorrem pela rede
de atendimento própria. Oessa forma, buscou-se identificar o percentual de remuneração das
franqueadas que garantirá a mesma margem de lucratividade dos serviços (ponto de equilíbrio)
quando o atendimento se dá na rede de atendimento própria.
.
A metodologia de cálculo da margem de lucratividade de um serviço considera os custos
de sua execução, compreendendo toda sua cadeia de produção (atendimento, tratamento e
distribuição), e os respectivos preços vigentes. Nos cálculos em questão foram considerados os
custos e preços vigentes no mês de junho deste ano. Como há diferenças nos custos e preços de
cada um dos serviços, será proposto um percentual de remuneração específico para cada um
deles.
Para a definição do preço ponderado do novo serviço MOPE, ainda a ser lançado no
mercado, foi utilizado o histórico de postagem dos atuais serviços MDP e IE (percentuais de
dispersão de carga por faixa de peso e destino), uma vez que a estratégia comercial de
implantação do novo portafólio de mkd objetivará garantir a migração plena dos volumes postados
nos atuais serviQ~Ô;S
para a nova modalidade de MOP.
,
.
I

Assim, para o serviço Mala Direta Postal Especial, apurou-se uma margem de lucratividade
igual para ambas as situações de atendimento - pela rede própria e pela rede terceirizada quando o percentuáL de remunereção para a rede terceirizada for correspondente a 5,29%,
conforme demonstrado no anexo 4.
I

Nesta. mesma lihha de raciocínio, para o serviço Entrega Direta B, apurou-se que o ponto
de equilíbrio está no percentual de 2,12 % (anexo 5), sendo esta a remuneração proposta para o
atendimento deste se!"'J4çona rede terceirízada.
É importante destacar que a remuneração em percentual que garanta a mesma margem
de lucratividade para o atendimento em ambas as redes é bastante vantajosa para a ECT, uma
vez que co'nsidera somente a atividade de atendimento das postagens, não contemplando,
portanto, as demandas de atendimento ampliado, comuns no mercado de marketing direto. Além
disso, as margens de lucratividade dQs serviços, não sofrerão qualquer alteração, sendo mantidas
em 28,66% (MDPE) e 26,22% (CEOB).
Assim, os percentuais de remuneração propostos para a atividade de postagem dos
serviços MDPE e Entrega Direta B nas unidades de atendimento terceirizada, que incidirão sobre
o valor de tarifação dos objetos, são os expostos na tabela a seguir.
SERViÇOS

% REMUNERAÇAO R4

MDPE.

5,29%

Entrega Direta B

2,12%

A remuneração proposta será em percentual único, tendo em vista que as postagens dos
serviços são feitas em lotes, agrupados por destino conforme a tabela de precificação e o plano
de triagem estabelecido, e a definição da quantidade de objetos a ser faturada é feita obedecendo
procedimentos de amostragem estatística, não havendo, portanto, significativas diferenças no
custo de atendimento de pequenas ou .de grandes postagens que configurem ganhos de escala.

G
'.
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6. Impactos Financeiros da Proposta R4
Os serviços de marketing direto são remunerados atualmente por uma comissão que varía
de 40% a 10% (tabela A), dependendo .do faturamento da franqueada apurado no período
contábil. QuantQ maior o faturamento, menor a comissão. A remuneração média paga atualmente
à rede terceirizada é de 19%.
'
A partir de tais dados e da. tabela R4 proposta, apresenta-se â seguir uma comparação
entre a comissão mensal paga às franqueadas pelo atendimento dos serviços em foco e a que
será paga com a nova tabela. A base comparativa foi a receita dos serviços de marketing direto e
_a comissão média paga no ano de 2010.
Para a definição da receita do novo serviço MDPE foi utilizado o histórico de postagem dos
atuais serviços MDP e IE, uma vez que, conforme já informado, a estratégia comercial de
implantação do novo portafólio de mkd objetivará garantir a migração plena dos volumes postados
nQs atuais serviços para.a nova modalidade de MDP.
REMUNERAÇÃO ATUAL X REMUNERAÇÃO FUTURA
,',

% Comissão

Remuneração
média mensal

19%
2,12%

R$ 7,94 milhões
R$ 62,8 mil

5,29%

R$ 2,05 milhões

I

~
Modelo Atual ACF (serviços MDP, IE
e EDB)
Modelo R4 - Entrega Direta B
Modelo R4

r MDPE

..

Com os novos ~,~rcentuais propostos, a remuneração da rede terceirizada passará de R$
7,94 milhões para R$ 2~12 milhões, o que representa uma redução de cerca de 73% na comissão
mensal paga atualmente pelo atendim,ento dos serviços de Marketing Direto postados com
chancela.

7. Modelo de Controle das Postagens
A nova Mala Direta Postal Especial agregará um diferencial bastante demandado pelo
mercado, que é a informação da performance da entrega dos objetos postados. Sua captação se
dará por meio de um sistema, denominado DIRETO, que está sendo desenvolvido para garantir
os seguintes benefícios:
Controle do faturamento, uma vez que todos os objetos passarão a contar com um
código de identidade individualizado (modelo idêntico ao do FAC), permitindo a
confrontação, nas unidades de tratamento, da quantidade de objetos postados com
o volume efetivamente' faturado. Além disso, em qualquer ponto do processo
produtivo, poderá ser felta a verificação de faturamento de um ou mais objetos
faturados;

informação sobre a performance de entrega dos objetos, que será viabilizada pela
leitura do código de identificação dos objetos não entregues. Esta informação será
disponibilizada para consulta dos clientes no próprio sistema DIRETO. Ressalta-se
que por se tratar de objeto simples, desprovido de código de registro, a informação
"de entrega dos objetos contidos em determinado lote de postagem será feita por
presunção, a partir da informação daqueles que por qualquer motivo não forem
entregues.
.

~
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A condição para o uso da MDPE será a apresentação, por parte dos clientes, de arquivo
eletrônico contendo os dados de todos os objetos que integram a postagem, incluindo seus
respectivos códigos de identidade.
No serviço Correios Entrega Direta B esta condição já é atendida e a postagem se dá por
meio de um sistema denominado SISPER. Conforme já informado, ambos os serviços utilizam
chancela de franqueamento e são postados em lotes, agrupados por destino conforme a tabela de
precificação e o plano de triagem estabelecido.
.
,:
, Considerando que para comercializar os serviços as unidades de atendimento terão que
contar com a instalação dos referidos sistemas, será implementada a nova rotina de verificação da
carga postada, detalhada a seguir, de forma a garantir o controle do seu faturamento.
A carga postada nas agências terceirizadas deverá ser encaminhada à respectiva unidade
de tratamento acondicionada em unitizadores,' devidamente separada e identificada por cliente,
acompanhada do comprovante de postagem emitido pelo sistema de postagem DIRETO.
Na unidade de tratamento (UT), toda a carga recebida será conferida a partir da
confrontação entre a quantidade física de objetos recebidos da ACF/AGF e a lançada no referido
sistema. A postagem será .considerada efetivamente realizada somente após a validação, pela
UT, da quantidade lançada no sistema.
O atual ~odelo estatístico de conferência amostrai dos lotes que compõem a carga
postada será utihzado pelas agências de atendimento para a definição da quantidade de objetos
postados e pelas unidades de tratamento para validação da quantidade lançada para faturamento.
Encontrando-se divergência superior a 2% entre a quantidade de objetos registrada no
sistema e a carga física auditada pela unidade de tratamento, a postagem não será validada e
toda a carga será retidá para que a ACF/AGF regularize o arquivO de postagem, no prazo de 24h.
Não havendo regularização após esse prazo, a carga será devo)vida à unidade de atendimento .
.

,

8. Considerações Finais

O critério adotado para. a definição dos percentuais de remuneração propostos - mesma
margem de lucratividade dos serviços para ambas as redes de atendimento das postagens atende as premissas do modelo de viabilidade econômica das AGF, definidas pelo TCU, uma vez
que está baseado no custo de atendimento dos serviços.
Destaca-se, entretanto, que tal critério é bastante conservador porque' baseia-se tão
somente no custo de atendimento equalizado para as agências próprias e terceirizadas. Ele não
considera o esforço da rede de atendimento terceirizada para a realização das atividades
compreendidas como atendimento ampliado, as quais, conforme já demonstrado, representam um
importante diferencial para atuação no mercado de marketiog direto e que tem funcionado como
uma preciosa barreira de proteção contra um maior crescimento das empresas concorrentes, além
de potencializar a geração de novos negócios para a ECT.

Wh\ 'k?i'IJ ~

.

WILLYAN AKIRA MATSUBARA
Gerente Corporativo de Marketing Direto
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Anexo 1: Histórico de Faturamento de ACF - Segmentos MKD e Encomendas Anos 2008 a 2010 .
'

RECEITA A FATURAR
RECEITA DE MARKETING DIRETO

UNIDADE
ACF 25 DE MARCO
ACF SAO BENTO
ACF JARDIM ANGELA
ACF ANCHIETA PORTO ALEGRE
ACF AFOGADOS
ACFBAHIA
TOTAL

..

2008

2009

R$ 4.455.209,17
R$ 3.344.021,76'
R$ 2.949.048,95
R$ 1.036.480,29
285.218,24
R$
444.398,32
R$
R$ 12.514.376,73

R$ 4:577.785,40
R$ 3.867.316,85
R$ 3.381.393,46
R$ '1.683.262,27
789.907,52
R$
536.289,13
R$
14.835.954,63
R$

UNIDADE
25 DE MARCO
\.
SAO BENTO
JARDIM ANGELA
ANCHIETA PORTO ALEGRE

ACF AFOGADOS
ACFBAHIA

1.688.399,05

1.194.827,21
593.310,49
16.058.384,29

RECEITA A FATURAR
RECEITA DE ENCOMENDA

I

ACF
ACF
ACF
ACF

2010
4.746.799,36
4.249.987,86
3.585.060,32

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

~

TOTAL

2008
726.734,39
R$
R$ 1.300.196,10
R$ 1.526.485,89
451.500,60
R$
118.836,:44R$
122.593,04
R$

2009
R$ 1.022.840,46
R$ 1.500.463,33
R$ 2.370.740,05

R$ 4.246.346;46

R$ 5.798.667,70

R$
R$
R$

569.407,70
142.961,90
192.254,26

2010
R$ 1.251.714,83
R$ 1.743.097,82
R$ 3.506.222,56
R$
R$
R$

824.699,04
188.484,68
210.426,47

R$ 7.724.645,40

Comportamento de Re?eita ~MKD e Encomenda - Total Geral

UI

R$18,OO

l~

R$16,OO

~

R$14,OO

.c

R$12,OO
R$10,OO
R$ 8,00
R$ 6,00
R$ 4,00
R$ 2,00
R$ -

. 2008
--REGerA

i .

DEMARKETINGDIRETO.

2010

2009
-+-RECSTA

DEENCOMI3'JDA
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Anexo 2: Quantidade de objetos postados por evento de postagem
Serviços MO? E IE
Histórico por evento de postagem:

QTDE OBJETOS

FAIXAS
'

.. :

MDP e IE

% RELATIVO

Nº POSTAGENS

:~;r~:i~ri;~;4().;~~,i~o/ó::,\
.•;;';;.:::
t~i't:'i;;t';3d,ó'1i}1~j;~n..~:~I~:~t~:~fHD~j~~1~4q:J)tt~~~';J~~~1!.~

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13,',
14 "
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

\,

a
301
a
501
1001 .a
a
1501
a
2001
3001
a
a
4001
a
5001
a
6001
7001 . a
a
8001
a
9001
10001 a
12501 a
15001 a
17501 a
~OOO1 a
25001 a
ªOOO1 a
ilSOO1 a
40001 a
,45001 a
50001 a
75001 a
100001 a

6,73%
9,12%
5,77%
3,95%
5,26%
3,31%
2,43%
1,91%
1,50%
1,27%
1,04%
1,01%
1,73%
1,19%
0,89%
0,71%
0,95%
0,71%
,'0,53%
0,46%
0,32%
0,28%
0,83%
0,42%
0,75%
100,00%

6620
8974
5672
3886
5172
3254
2393.
1874
1478
1246
1023
994
1705
1172
878
696
936
703
522
457
317
275
814
412
736

500
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
12500
15000
17500
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
75000
100000
1188000

98349

TOTAL DE POSTAGENS
S7~)é"~'::"'i?'c'lMaior Freauência

Fonte: SFR 2009 (Clientes Estratéaico

e Coroo"rativo)

Histograma de PClstagens de objetos MOP e 'E cfe ~tde~bjetos

por Faixa

50%
45%
40%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

-•
•
2

• .=-=:J • •
3

4

5

6

7

B

-- ,

•
9

10

11

12

1~

•
14

-

15

16

-

- -

17

16

19

20

-
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...
23
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Anexo 3: Quantidade de objetos postados por evento de postagem
Direta Operação B
Histórico por evento de postagem:

Entrega Direta

% RELATIVO

N~POSTAGENS

QTDE OBJETOS

FAIXAS

Serviço Entrega

:':i;{!';1~~E:::';?13m:O?$~;:Y;:h~:::
'a:~:;Y?;i~;~~.rr-~}~~
~á~
ti1J:'2ÔÊYõ;~S r~;~~;~?~~.;~jrlff~~I~~9499};t1f{~}11~~~;t~1r~:j;,:
-'~"<~~~:~:~:1f:-;:~~:~~:~r{
2001
3001
4001
5001
6001
7001
8001
9001
10001
11001
''-12001
i. 13001
14001
15001
17501
2000~

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

a

a
a
a
a

a
a
a
a

a

a
a
a
a

a

250d1

a

30001
350q:~
40001
45001
50001
75001
100001

a
a
a
a
a
a

1
34

5,00%
4,60%
2,72%
1,71%
1,67%
1,83%
1,35%
1,64%
0,72%
1,12%
0,68%
0,26%
0,36%
0,39%
0,66%
0,31%
0,31%
0,24%
0,09%
0,12%
.0,04%
0,12%
0,01%
0;26%

12872

100,00%

643
592
350
220
215
235
174
211
93
144
88
33
46
50

3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1100'0
12000
13000
14000
15000
17500
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
75000
100000
310000

a

85
40
40
31
12
15
5
16

a
TOTAL DE POSTAGENS
Maior Frequência
Fonte: SISPER • Sistema de Periódicos

';;';';'. ,,;'?:<>

Histograma

de Postagens

ian a dez/2009

de objetos CED cfé Qtâi! Objetos por Faixa

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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JlB
3

4

ai

5

.. - 6

7

8

9

10

11

12

..

13

14

15

15

17

18

19'

20

21

22

23.

24

25

-119

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

EMPRESA

BRASILEIRA

Departamento

DE (;OR~I:IU~

Gerência Corporativa

Anexo 4: Demonstrativo

t: I cLt:üHAt'U:S

de Produtos de Comunicação

da Margem de Lucratividade
no Ponto de Equilíbri9

- DEPRO

de Marketing Direto - GEMO

da MDPE com Remuneração

NOVA MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL

Analise de Lucratividade

do Serviço Mala Direta Postal Especial

ECT
% Participação na Receita
Preço ponderado de venda
em 2011

CSLL

0,65
0,318

0,001
0,020
0,004
0,035
;,..&lJ

2~'.

' '.~g..
~

8,72% R$
23,51% R$

",
'

R$

LL
%LL

54%

0,65
0,352
0001
0,020
0,004

Custo total do servi o
Overhead DEPRO
Cofins
Pase
Remunera ão

.'l(. ilI
IR

ACF/AGF
46%

\.

0,024
0,065
0,19
28,66%

..1;1.,

R$

R$

R$

Yi

0,024
0,065
0,19
28,66%

.0 preço de venda é resultado da ponderação dos percentuais de dispersão da carga em cada
faixa de peso e dos/preços propostos para o novo serviço. Os percentuais de dispersão de carga
foram definidos com base no tráfego dos atuais serviços Mala Direta Posta~ e Impresso Especial,
postados no ano del2009.
O custo total do settiço para a ECT é resultado dos custos apurados conforme CI/GCOCIDCUST208/2011. O dado apresentado como custo total do serviço em ACF/AGF é o resultado do custo
total apurado para a ECT menos o percentual de participação da atividade de atendimento (9,8%)
na cadeia de produção do serviço.

Demonstrativo

Gráfico do ~onto de Equilíbrio

Gráfic~ do Ponto de Equilíbrio - Serviço Mala Direta Postas
Especial - ECT x Terceirizada
31,00%
30,00%
_.

~

Gl
"O

e.g
Gl .-

29,00%

OI>
•...

-

28,00%

E ti

27,00%

ctI

iã

~o .;,
o..•• -

26,00%

25,00%
3,29%

5,29%

7,29%

% comissão

~~
-~~
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Anexo 5: Demonstrativo da Margem de Lucratividade do Entrega Direta B com
Remuneração no Ponto de Equilíbrio
.
ENTREGA DIRETA B
Lucratividade

do Serviço Entrega Direta Opera ão B - Ponto de Equilíbrio
ECT
ACF/AGF
13%
87%
% Participação na Receita
1,17
1,17
R$
Pre o médio de Venda em 2011
0,67
R$
0649
Custo total do servi o
000
0,001
R$
Overhead DEPRO
0,035
R$
0,04
Cofins
0008
R$
O di
Pase
0,025
Remunera

~~JAr

IR
. CSLL
LL
% LL

8,72% R$
23,51% R$
R$

ri.

\,

0,04 R$
011 R$
0,31 R$
26,22%

.0,039
0,106
0,31
26,22%

O preço médio de venda é resultado da divisão da receita total do serviço pela quantidade total
de objetos post~dos de janeiro a maio de 2011. Trabalhou-se com o preço médio deste serviço
em razão da complexidade de se apurar um preço ponderado, uma vez que o serviço possui 312
tabelas de preço.1
O custo total do serviço 'para a ECT é resultado dos custos apurados conforme CI/GCOC/DCUST207/2011. O dad0Di'presentado como custo total do serviço em ACF/AGF é o resultado do custo
total apurado par~ a ECT menos o percentual de participação da atividade de atendimento
(3,68%) na cadeia de produção do serviço.

Demonstrativo

Gráfico do P.onto de Equilíbrio

Gráfico do Ponto de EqUilíbrio - Serviço Entrega
Diretà - Operação 8 - ECT.x Terceirizada
28,00%
27,50%
27.00%
26,50%
26,00%
25,50%
25,00%
24.50%
24,00%
23,50%
2, 12%

0,12"/0

4,12%

% com íssã o
-+-

Atendimento ECT

Atendimento Te~ceirizada

~-13.
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Oficio - 0016/2012-GAB/DRlSPI
Bauru, 31 de outubro de 2012.

Ao
Exmo. Ministro Walton Alencar Rodrigues
Tribunal de Contas da União - TCU
Secretaria de Controle Externo do Estado de São Paulo
Av. Paulista, 1842 - 25º andar-Torre Norte - Bela Vista
01310-923 - São Paulo - SP
Assunto: Processo de Representação (TC 041.428/2012-9) - Oficio 2310/2012

Excelentíssimo Senhor

Em resposta ao oficio 2310/2012-TCU/SECEX-SP,
referente ao Processo de Representação (TC
041.428/2012-9), impetrada pela empresa Dubon Comercial Varejistas Franquias e Serviços Ltda
EPP, participante da Concorrência nº 3010/2011, temos a considerar:

Alínea "a"
a) Documentos que embasem a inserção da exigência dos índices financeiros contidos no item
4.1.2.2 do Edital 3010/2011 - DR/SPI, que tem por objeto a contratação da instalação e operação
de agência de correio franqueada no município de MarílialSP (item 36 desta instrução).
Resposta: A licitação de outorga de serviços postais, mediante atividade de franquia postal, a
Agência de Correios Franqueadas tem seu histórico conforme relatório, 1 "Histórico" do item 4 e
seguintes do Acórdão n.O1778/2012-TCU-Plenário. (peça XX)
Sobre especificamente, a inserção das exigências, conforme solicitação, há conclusão do TCU, no
seu acórdão, através dos itens 84 a 95, do relatório final do Grupo de Trabalho, constituído pela
PRT/PRESI-143/2011, conforme menção no item 211 do citado acórdão (XX peça) composto pelo
OF-PRES-469-PRESI com anexo do relatório enviado.
A exigência consignada no item 4.1.2.2 do Edital encontra amparo no 92º do art. 31 da Lei nº
8.666/93 que assim dispõe:
"9 22 A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação,
a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as
garantias previstas no 9 12 do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de
comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito
de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado."
No mais, a exigência do referido item constou dos editais publicados nos Editais de 2009 e 2011,
não havendo qualquer indicativo dos órgãos de controle externo (dentre eles do TCU) de tratar-se
de exigência irregular ou desarrazoada.

Alínea "b"
b) relatório completo do julgamento da proposta técnica, cujo resultado foi publicado no DOU,
Seção 3, p. 142, em 18/10/2012 (item 48 desta instrução).
Resposta: Segue síntese dos atos praticados pela Comissão Especial de Licitação - CEL - (peça

02).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

Relação de quais foram os documentos trazidos pela empresa Agência de Serviços Postais de
Avaré Uda. após o primeiro julgamento da proposta técnica, encaminhando cópia digital dos
mesmos;
Os documentos apresentados pela Empresa Agência de Serviços Postais Avaré após o primeiro
julgamento da proposta técnica foram os seguintes. As cópias digitalizadas dos documentos
constam no anexo 6A
a) Declaração de Validade da Proposta Técnica (documento não exigido no edital, portanto
foi desconsiderado pela Comissão no Julgamento da Proposta);
b) Anexo 4 do edital- Ficha de Avaliação Técnica;
c) Anexo 6 C do edital
d) Anexo 6 D do edital;
e) Cópia do IPTU;
f) Matricula atualizada do registro de imóvel;
g) Contrato de locação de Imóvel;
h) Cópia do ART/CREA-SP;
i) Comprovante de pagamento do ART/CREA-SP
j) Levantamento Arquitetônico Escala 1: 100 do imóvel ofertado.

Estamos a disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas a respeito do assunto.

Atenciosamente,

Joseph de Faro Valença
Diretor Regional de São Paulo Interior/DRlSPI
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Oficio - 0017/2012-GAB/DRlSPI
Bauru, 31 de outubro de 2012.

Ao
Exmo. Ministro Walton Alencar Rodrigues
Tribunal de Contas da União - TCU
Secretaria de Controle Externo do Estado de São Paulo
Av. Paulista, 1842 - 25º andar-Torre Norte - Bela Vista
01310-923 - São Paulo - SP
Assunto: Processo de Representação (TC 041.428/2012-9)

- Oficio 2309/2012

Excelentíssimo Senhor

Em resposta ao oficio 2309/2012-TCU/SECEX-SP,
referente ao Processo de Representação (Te
041.428/2012-9), impetrada pela empresa Dubon Comercial Varejistas Franquias e Serviços Ltda
EPP, participante da Concorrência nº 3010/2011, temos a considerar:
- Habilitação da empresa Agência de Serviços Postais Avaré Ltda, em desacordo com
o
estabelecido no item 4.1.2.2 do Edital da Concorrência 3010/2011 e ao disposto nos artigos 31,9
5º, 41, caput, e 43, incisos IV e V, da Lei nº 8.666/1993.
Resposta: Segue relatório (anexo 4) com as devidas informações do processo de habilitação da
empresa Agência de Serviços Postais Avaré Ltda.
Estamos a disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas a respeito do assunto.

Atenciosamente,

Joseph de Faro Valença
Diretor Regional de São Paulo Interior/DRlSPI
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487881697

PROCESSO 029417/2011-2

OFICIO 227/2012- TCU/SEFI 0-2

088:

Páginas 20 - itens 83,84,85,86,87,90,93,94

e 96.
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RELATÓRIO N°. 029/2012 - CEL-01/DR/SPICONCORRÊNCIA N°. 0003010/2011 -ITEM 01

ASSUNTO: Resumo dos Atos da Comissão Especial de Licitação CEL-01/DR/SPI
referentes ao julgamento de Proposta Técnica, cujo resultado foi publicado no DOU,
Seção 3, P. 142, em 18/10/2012.
01. RELATÓRIO COMPLETO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA, CUJO
RESULTADO FOI PUBLICADO NO DOU, SEÇÃO 3, P. 142, EM 18/10/2012.

o quadro a seguir é uma síntese dos atos praticados pela Comissão Especial de Licitação,
referentes ao Julgamento da Proposta Técnica apresentada pela Licitante Agência de
Serviços Postais Avaré Ltda - CNPJ N° 14.691.478/0001-10. Tais Atos foram registrados em
Atas, Termos, Relatórios e demais anexos que estão devidamente juntados ao processo da
Concorrência 3010/2011.
Ato

Data

Primeira Ata
de
Classificação e
Julgamento da
Proposta
Técnica

24/08/2012

Tipo de
Documento
Ata

Resumo dos Registros/Fatos
Análise
da
documentação
apresentada
apontamento dos seguintes fatos:

e

1) O levantamento arquitetônico escala 1:100
apresentado pela licitante (folha 1005) não havia
identificação em legenda hachurada para a área
de mesmo nível a que se refere o subitem 2.3, 111,
do anexo 2 do edital; 2) Há divergências entre as
metragens da área construída
constante
do
levantamento arquitetônico escala 1: 100 e as
informações constantes na matrícula do imóvel
principal (matrícula 17914), assim a comissão
entende que, ou a matrícula está desatualizada
ou o levantamento arquitetônico está irregular; 3)
o contrato de locação do imóvel principal (folhas
996 a 1002) foi assinado por representante de
imobiliária, no entanto não foi anexado junto à
documentação
um contrato de prestação de
serviços,
procuração
ou
outro
documento
delegando, à imobiliária, poderes para administrar
o imóvel, assim a comissão entende que não
houve o atendimento pleno do subitem 7.1, I, "b",
do Anexo 5 do edital; 4) A licitante apresentou a
declaração modelo Anexo 6 C, porém no item "3 Pé-direito"
dessa
declaração
informou
que
existem elementos estruturais/vigas no teto forro,
cuja distância entre esses elementos e o piso é
de 2,20 metros. Assim, considerando que deve
existir uma distância mínima entre o forro e o piso
de 2,50 metros, a declaração não deixou explícita
qualquer
possibilidade
de adequação
para
atendimento dessa metragem, já que o mínimo de
2,10 se aplica a elementos estruturais/vigas e não
ao forro; 5) Na clausula 3a do instrumento
particular de locação de imóvel não residencial
para utilização como estacionamento gratuito aos
clientes da futura agência de correios franqueada
(folha 1011), o prazo está em desacordo com o
previsto no edital, pois a consta a vigência de 36
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meses contados da assinatura do contrato e o
edital prevê no subitem 3.1.4.1 do anexo 5 do
edital que o acordo deverá possuir cláusula de
vigência
mínima
de 3 anos contados
da
inauguracão da AGF, assim a comissão entende
que a licitante não faz jus a pontuação no critério;
6) Ainda em relação ao instrumento particular de
locação de imóvel não residencial para utilização
como estacionamento
gratuito, apenas o Sr.
MARCELO ADRIANO FALZONI assinou como
locador, sendo que o imóvel é de propriedade
também do Sr. MARCIO LUIZ LACAVA, conforme
matrícula 6.772 do imóvel, anexada ao processo
sob folhas 1015 a 1016. Soma-se a isso o fato de,
em se tratando
de empresa
do ramo de
estacionamento,
o instrumento
particular
de
locação das vagas deve ser emitido por pessoa
jurídica, sendo assinada pelo seu representante
legal.
Prosseguindo
com a análise a
comissão
julgou
preliminarmente
o que
segue: Pontuação técnica Final 73 pontos (de
88
apresentados
na
Ficha
Técnica)
e
Desclassificação
pelos
motivos
1 a 4
supramencionados.
A Comissão
decidiu
pelo agendamento
da
verificação
in loco dos itens da proposta
técnica, conforme
disposto
do item 6.6 do
edital.
Realização da Visita de Verificação
in loco,
visando consolidar as informações e a pontuação
apresentada pela licitante e ratificar o julgamento
da Proposta Técnica.

Verificação in
loco dos Itens
da Proposta
Técnica

30/08/2012

Segunda Ata
de
Classificação e
Julgamento da
Proposta
Técnica

31/08/2012

Publicação do
Resultado do
Julgamento da
Proposta
Técnica e da
Concessão de
Escoima
Terceira Ata:
Abertura da
Proposta
Técnica após
a Concessão
de Escoima.

13/09/2012

Publicação no
Diário Oficial da
União, Seção 3,
página 111.

02/10/2012

Ata

Registro da Abertura do envelope com a nova
documentação da proposta técnica e rubrica, pela
licitante
e
membros
da
Comissão,
dos
documentos apresentados.

02/10/2012

Ata

Conferência

Quarta Ata:

Termo de
Comparecimento
e Relatório de
Visita de
Verificação
Ata

Com base nos Apontamentos da Primeira Ata e
dos Fatos observados na Visita de Verificação in
loco dos itens da Proposta Técnica, a comissão
ratificou o Julgamento
da Proposta Técnica,
desclassificando
a
licitante
pelos
motivos
enumerados
de 1 a 4 na Primeira Ata de
Julgamento.
Os apontamentos
de 5 a 6
resultaram em perda da pontuação. Nessa Ata a
Comissão
decidiu
pela
concessão
de
"escoima",
com base no previsto
no edital
subitem
6.1.6,
em
consonância
com
o
disposto do artigo 48, ~3° da Lei 8.666/93.
Publicação
do resultado
do julgamento
da
Proposta Técnica e informação de concessão de
escoima
com
agendamento
da
data
de
reapresentação dos documentos escoimados das
causas que geraram a desclassificação.

da documentação

reapresentada.
2
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Julgamento da
Proposta
Técnica após
a Concessão
de Escoima.
Realização de
Diligência pela
Comissão

09/10/2012

Termo de
Diligência

Quinta Ata
Julgamento da
Proposta
Técnica após
a Concessão
de Escoima.

11/10/2012

Ata

Publicação do
Resultado do
Julgamento da
Proposta
Técnica

18/10/2012

Publicação no
Diário Oficial da
União, Seção 3,
página 142.

Ao analisar a nova proposta técnica, a Comissão
DECIDIU por oportuna a realização de diligência,
em conformidade com o item 3.10 do edital,
objetivando
munir-se
de
informações
que
assegurassem o correto julgamento da Proposta
Técnica.
Registro dos motivos da diligência devido ao fato
da licitante ter apresentado
nova proposta
técnica, após concessão de "escoima", utilizandose de mesmo imóvel ofertado na proposta técnica
inicial que foi desclassificada.
Ao observar o
levantamento
arquitetônico
escala
1:100
apresentado pela licitante, a Comissão constatou
que a planta que representa o imóvel na situação
atual possuía diferenças se comparada à planta
apresentada
na primeira
proposta
técnica.
Durante a diligência, ao observar o imóvel e
questionar a licitante a Comissão obteve a
seguinte informação do Sr Eduardo Luis Menezes
Bueno (representante
da licitante): "Houve a
remoção dos cômodos dos fundos, bem como
de parte da área frontal reservada para
garagem por se tratar de área não averbada no
registro
do imóvel, pois se tratavam de
extensões
realizadas
no imóvel
após o
registro. Considerando
que tais áreas não
seriam úteis para a futura operação de agência
de correios franqueada, e que inclusive parte
da garagem frontal já seria adaptada para a
oferta de área de carga e descarga, não se
justifica a necessidade de averbação, por isso
houve a remoção". A licitante frisou ainda que as
averbações no registro, além de exigir tempo,
envolvem custos, e que antes de iniciar a
operação
da agência
franqueada
o imóvel
passará por adaptações necessárias, bem como
serão realizados todos os registros obrigatórios
nos órÇlãos comoetentes.
Realização do Julgamento Final da Proposta
Técnica reapresentada, tendo como base a nova
documentação
e os fatos
registrados
na
diligência.
Registrou-se
que conforme ficha
técnica apresentada pela licitante na sua nova
documentação de proposta técnica, não houve a
oferta de vagas para estacionamento de clientes.
Resultado do Julgamento:
Classificação da
Empresa com pontuacão técnica iaual a 73.
Publicação
do resultado
do julgamento
da
Proposta Técnica após a concessão da escoima

02. ANEXOS
•

Anexos,

Incluem:

a) Primeira Ata de Julgamento e Classificação de Proposta Técnica
3
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b) Termo de Comparecimento e Relatório de Visita de Verificação in loco dos itens da
proposta Técnica;
c) Segunda Ata de Classificação e Julgamento da Proposta Técnica;
d) Primeira Publicação do Resultado do Julgamento da Proposta Técnica;
e) Terceira Ata: Abertura da Proposta Técnica após concessão de escoima;
f) Quarta Ata de Julgamento: Decisão pela realização de Diligência
g) Termo de Diligência
h) Quinta Ata: Julgamento Final da Proposta Técnica após concessão de escoima;

Bauru/SP, 31 de outubro de 2012.

~;S~LOPESDOSSANTOS

JOSÉ A--=:::O

PRESIDENTE CEL 01/DRlSPI
PRT 12.108/2011

C2Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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DOCUMENTAÇÃO
DOS
ATOS
RELATIVO
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

AO

a) Primeira Ata de Julgamento e Classificação de Proposta Técnica
b) Termo de Comparecimento e Relatório de Visita de Verificação in loco
dos itens da proposta Técnica;
c) Segunda Ata de Classificação e Julgamento da Proposta Técnica;
d) Primeira Publicação do Resultado do Julgamento da Proposta Técnica;
e) Terceira Ata: Abertura da Proposta Técnica após concessão de
escoima;
f) Quarta Ata de Julgamento: Decisão pela realização de Diligência
g) Termo de Diligência
h) Quinta Ata: Julgamento Final da Proposta Técnica após concessão de
escoima;
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CONCORRÊNCIA N.O 0003010/2011 -ITEM 01
CELJDR/SPI-01
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Às 14:00 horas. do dia v:nte e quatro do mês de agosto, do ano dois mil e doze, reuniu-se na sala
de Licitação localizada na Rua Antônio Cintra Junior. nO11. Quadra 3. Jardim Cruzeiro do Sul,
CEP 17030-900, Bauru/SP, sede da Região de Vendas 01 (REVEN Bauru), a Comissão Especial
de Licitação supra identificada, designada através da Portaria - PRT/DR/SPI-12.108/2011, com
vigência a partir de 07/12/2011, a fim de conduzir os trabalhos atinentes à reunião de julgamento
da "Proposta Técnica" da CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 - Item 01, MELHOR PROPOSTA
TÉCNICA, COM PREÇO FIXADO NO EDITAL, objetivando contratação da instalação e operação
de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Franquia Postal. mediante a seleção de
pessoas jurídicas de direito privado. A presente licitação e a contratação dela decorrente são
regidas pela lei nO11.668, de 02 de maio de 2008, alterada pela lei 12.400, de 07 de abril de
2011, pelo Decreto nO6.639, de 07 de novembro de 2008, pela Portaria nO384 do Ministério das
Comunicações, de 02 de setembro de 2011, e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro. pela
lei nO8.955, de 15 de dezembro de 1994, e pela lei nO8.666, de 21 de junho de 1993, bem como
pelas condições estabelecidas neste Edital e nos ANEXOS que o integram. Dando início aos
trabalhos, e considerando que a licitante habilitada A AG~NCIA DE SERViÇOS POSTAIS AVARÉ
l TDA, CNPJ 14.691.478/0001-10,

não apresentou CD gravado com a Ficha de Avaliação

Técnica preenchida eletronicamente, a Comissão Efetuou a digitação, no Sistema de Licitação de
Agência Terceirizada, das informações constantes na Ficha de Avaliação apresentada

pela

licitante junto à sua documentação de Proposta Técnica. Prosseguindo, a Comissão efetuou
minuciosa conferência das formalidades da documentação de Proposta Técnica apresentada pela
licitante supracitada, analisando se houve o atendimento de todas as condições estabelecidas no
Edital e em seus anexos, bem como a aferição e cálculo da pontuação técnica observando-se a
fórmula prevista no Edital. Registra-se que a pontuação apresentada pela licitante na Ficha de
Avaliação está de acordo com a aferição realizada pela Comissão com base nos documentos
apresentados, não sendo necessária, nesse momento, a realização de alteração, no Sistema de
Licitação

de Agência Terceirizada,

para consolidação

da pontuação obtida pela licitante.

Analisando os documentos, a Comissão observou: 1) O levantamento
1 :100

apresentado

pela

licitante

(folha.

1005)

não

há

arquitetônico

escala'

em legenda

identificação

hachurada para a área de mesmo nível a que se refere o subitem 2.3.111, do anexo 2 do
edital;

2) Há divergências

levantamento

arquitetônico

imóvel principal
desatualizada
imóvel
entanto

(matrícula

entre
escala

,

arquitetônico

a comissão

delegando,

construída
constantes

constante

do

na matrícula

entende que, ou a matrícula

do
está

está irregular; 3) o contrato de locação do

à documentação

ou outro documento

imóvel, as~~

da área

1:100 e as informações

(folhas 996 a 1002) .(oi assinado

não foi anexado junto

procuração

metragens

17914), assim a comissão

ou o levantamento

principal

as

por representante

um contrato

à imobiliária,

de imobiliária,

de prestação
poderes

entende que não houve o atendimento

no

de serviços,

para administrar

o

pleno do subitem 7.1, I,

\

/pPágina 1 de3

~-_.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

C-( __

1111 CORREIO( I
•

PRIMEIRA ATA DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA
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"b", do Anexo 5 do edital; 4) A licitante apresentou a declaração modelo Anexo 6 C,
porém no item "3 - Pé-direito" dessa declaração informou que existem elementos
estruturais/vigas no teto forro, cuja distância entre esses elementos e o piso é de 2,20
metros. Assim, considerando que deve existir uma distância mínima entre o forro e o piso
de 2,50 metros, a declaração não deixou explícita qualquer possibilidade de adequação
para atendimento dessa metragem, já que o mínimo de 2,10 se aplica a elementos
estruturais/vigas e não ao forro; 5) Na clausula 38 do instrumento particular de locação de
imóvel não residencial para utilização como estacionamento gratuito aos clientes da
futura agência de correios franqueada (folha 1011), o prazo está em desacordo com o
previsto no edital, pois a consta a vigência de 36 meses contados da assinatura

do

contrato e o edital prevê no subitem 3.1.4.1 do anexo 5 do edital que o acordo deverá
possuir cláusula de vigência mínima de 3 anos contados da inaugurac6.o da AGF, assim
a comissão entende que a licitante não faz jus a pontuação no critério; 6) Ainda em
relação ao instrumento particular de locação de imóvel não residencial para utilização
como estacionamento gratuito, apenas o Sr. MARCELO ADRIANO FAl20NI

a~sinou

como locador, sendo que o imóvel é de propriedade também do Sr. MARCIO LUIZ
LACAVA, conforme matrícula 6.772 do imóvel, anexada ao processo sob folhas 1015 a

1016. Soma-se a isso o fato de, em se tratando de empresa do ramo de estacionamento,
o instrumento particular de locação das vagas deve ser emitido por pessoa jurídica, .
sendo assinada pelo seu representante legal.

Prosseguindo com a análise a comiss~o

julgou o que se segue:

AG NelA
DE
SERViÇOS
POSTAIS

88

73

Desclassificada

Pelos motivos enumerados
de 1 a 4 nesta Ata.

AVARÉ

LTDA

A Comissão agendará a verificação in loco dos itens da proposta técnica, conforme
disposto do item 6.6 do edital, aproveitando a ocasião para a realização de diligência, nos
termos do subitem 3.10 do edital~~para consolidação das informações e pontuações
contabilizadas, bem como, finalizar o julgamento da classificação e decidir sobre a
concessão de "escoima", com base no previsto no edital subitem 6.1.6, em consonância
com o,.dtsposto do artigo 48, ~3° da Lei 8.666/93. O resultado do julgamento será

.

\

publicado do Diário Oficial da União e inserido em forma de comunicado no website da
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ECT. Nada mais havendo a ser tratado, declarou encerrada a reunião, mandando lavrar a
presente Ata, que depois de lida e estando de acordo vai por todos assinada.

JOSÉ~~S~OS
Presidente da CEWDR/SPI-Q1

\~/)

rr

,~

VALDIR f=E~ANDES

CLAUDIA REGINA SOARES

--

Membro

Membro

.1
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TERMO DE COMPARECIMENTO

DE VERIFICAÇÃO

DOS ITENS DA PROPOSTA TÉCNICA

CONCORRêNCIA 0003010/2011 - ITEM 01
CELlDR/SPI-01
.

Às 10:30 horas, do dia 30 do mês de agosto, do ano dois mil e doze, no endereço do
imóvel oferecido pela licitante Agência de Serviços Postais Avaré Ltda, CNPJ nO
14.691.478/0001-10,

sito a Avenida Santo Antonio nO2507, Marília/SP, a Comissão

Especial de Licitação supra mencionada, designada através da Portaria PRT/DR/SPI12.108/2011, com vigência a partir de 07/12/2011, compareceu a fim de conduzir os
trabalhos atinentes à Verificação dos Itens da Proposta Técnica da Concorrência n.o
0003010/2011, item 01. MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, COM PREÇO FIXADO NO.
EDITAL, objetivando a contratação da instalação e operação de Agências de Correios
Franqueadas. ,sob o regime de Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas
jurídicas de direito privado. A presente licitação e a contratação dela decorrente são
regidas pela Lei nO11.668. de 02 de maio de 2008, alterada pela Lei 12.400, de 07 de
abril de 2011, pelo Decreto nO6.639, de 07 de novembro de 2008. pela Portaria nO384
do Ministério das Comunicações,
de 02 de setembro de 2011, e subsidiariamente pelo
.

.

Código Civil Brasileiro, pela Lei nO8.955, de 15 de dezembro de 1994, e pela Lei nO
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas condições estabelecidas no Edital e
nos ANEXOS que o integram. Esta Verificação dos Itens da Proposta Técnica foi
informada à empresa classificada através do comunicado emitido pelo Sistema de
Licitações

de AGF

credenciamento

de 24/08/2012.

Dando

início aos trabalhos,

efetuou-se

o

do representante da licitante a ser vistoriada, conforme previsto no

subitem 6.6.2 do edital, tendo sido apresentados os documentos conforme a seguir. os
quais passarão a fazer parte do presente processo de licitação:
LICITANTE

Agência

de

Serviços

Postais

Eduardo

Luis

Menezes Bueno

Avaré Ltda.

.DQCljMI;NTP'OE

[i)PCl.JMENTODE

'pr:N.TIOADE

OREDENCIAMENTO

RG

5.455.168

SSP/SP

Sócio,

conforme

contrato social

.

CPF 555.905.278-72

Serve o presente Termo para registrar o. comparecimento

dos membros

abaixo

identificados da Comissão no local e horário mencionados, o qual vai devidamente
assinado pelo representante
J.

credenciado

da licitante vistoriada e pelos membros

presentes l~a~Comissão. A presente vistoria será objeto de lavratura de Relatório de
,
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TERMO DE COMPARECIMENTO DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS DA PROPOSTA TÉCNICA
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Verificação dos Itens da Proposta Técnica, sendo que o resultado de julgamento da
Proposta Técnica será publicado no Diário Oficial de União e no website da ECT
yNNI.correios.com.br
ASSINATURA

LiCITANTE

Agência de Serviços postais Avaré Ltda.

.r"".

~
JOSE APARECiDO LOPES DOS SANTOS
Membro da CEL/DR/SPI-01

.(/'
,
~
CLAUDIA REGINA SOARES
Membro

VAL
/
~

\

'-,

F'tRNANDES DE SOUZA
Membro .
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. CONCORR~NCIA: 0003010/2011

IUEM

1

MUNIClplO/UF

REGIAOALVO

TRECHO PRINCIPAL

Trecho delimitado entre as
Trecho delimitado entre as ruas:
ruas: Rua Bassan entre as
Avenidas Castro Alves e Rua Bassan entre a Avenida Castro
Alves e Quinze de Novembro; Rua
Santo Antonio; Avenida Santo
Quinze de Novembro entre as ruas
Antônio entre a Rua Bassan e Bassan e
Nossa Senhora de
Avenida
Mário
Borghetti; Fátima; Rua Nossa
Senhora de
Avenida Nicola Ricci entre as Fátima entre
a Rua Quinze de
avenidas Santo Antonio e
Castro Alves; e Avenida Novembro e Avenida Castro alves;
Avenida Castro Alves da
Rua
Castro Alves da rua Bassan
Bassan até a Rua Nicola Ricci.
até nO1856(final).

MarílialSP

_.

I
o

,\

(.
•

licitante: AGÊNCIA DE SERViÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTOA.
CNPJ: 14.691.478/0001-10

,......ocalizaçãodo imóvel principal (Na região alvo. fora do trecho principal): Avenida Santo
I"\ntonio nO2507. MarílialSP
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LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

•

AG. SERVo POSTAIS DE AVAR~ LTDA.
la,

Fonte mapa: Google Maps
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VERIFICAÇÃO DOS ITEN'S DA PROPOSTA TÉCNICA

•

NOMEDA LICITANTE:AGENCIA DE SERViÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA .
CNPJ: 14.691.478/0001.10

Imagem 1 - Vista frontal do imóvel principal ofertado, situada à Avenida Santo
Antonio, 2507 - Marília SP.
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Imagem 3 - As três vagas indicadas para clientes são locadas em estacionamento
localizado ao lado do imóvel principal, localizadas na Avenida Santo Antonio, 2517. O
comprimento dessas vagas é de 4,64m, porém é possivel a adequação (imagem 4) que
permita atender ao comprimento mínimo de 5,00m, em cumprimento o estabelecido pela
ABNT NBR 9050.

Imagem 4 - Vista interna do estacionamento para clientes, do portão de entrada/saída de
veículos .. ~
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Imagem 5 - A vaga demarcada para acessibilidade (PNE), primeira na entrada do
estacionamento, obstrui a passagem de outros veiculos, concluindo que está
inadequada, porém o imóvel permite a realocação das vagas disponibilizadas (imagem
4).
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Imagem 5 - A vaga demarcada para acessibilidade (PNE), primeira na entrada do
estacionamento, obstrui a passagem de outros veículos, concluindo que está
inadequada, porém o imóvel permite a realocação das vagas disponibilizadas (imagem
4).
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RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE

•

ITENS DA PROPOSTA TÉCNICA
CONCORR~NCIA N.o 3010/2011 DRlSPI
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. ECT/ CEL 01/DRlSPI
ITEM PARA O QUAL ESTÁ CONCORRENDO: 01
NOMEDALlCITANTE: AGêNCIA DE SERViÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA.
CNPJ:14.691.478/0001-10
De Acordo
QUESTIONAMENTOS

ORDEM

Sim

A localizaçãogeopolíticado im6velprincipalestáconformeindicadona Ficha
deAvaliaçãoTécnica?
A FichadeAvaliaçãoTécnicaIndicapontuaçãopositivanocritério
"Estacionamento
paraclientes"?
Se a respostaaoquestionamento2 for positiva,as vagasparaestacionamento
estãoconformeindicadona ProoostaTécnica?
Se localizadoemlogradouropúblico,as vagasestaodemarcadasde acordo
eomo previstonoAnexo5 do Edital?
A Fichade AvaliaçãoTécnicaindicapontuaçãopositivano critério"Areapara
carQae descama"?
Sea respostaaoquestionamento3 for positiva,a disponibilidadede áreapara
(',araae descaraaestáconformeindicadona ProoostaTécnica?
Se localizadaemlogradouropúblico,a áreaestádemarcadade acordocomo
previstonoAnexo5 do Edital?

1.
2.
2.1.
2.2
3.
3.1.
3.2

Não

Não
aplicável

X
X
X
X
X
X
X

Observações:
A) No estacionamento
para clientes
foi observado
que a vaga demarcada
para
acessibilidade,
primeira vaga disponibilizada
na entrada principal do estacionamento,
perpendicular a parede lateral esquerda do Imóvel, impede a entrada de outros veiculos,
concluindo Que está inadequada, mas o imóvel possibilita a realocaçio da. vagas;
B) O comprimento
das vagas é de 4,64m, porém o Imóvel possibilita a adequação que
atenda o comprimento mini mo de 5,OOm.
.

--_._--_ .._--------'

-----------~-----

Marilia, 30 de agosto de 2012.

Jost

~-~"
APAR-=:~S
Presidente

DOS
S~TOS

CEL-01

~

CLAUDIA REGINA SOARES
Membro da CEL-G1

Concorr"'dé n.o3010/2011 .DRlSPI
Item01
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SEGUNDA ATA DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 -Item 01
CEUDRlSPI-01

Às 15:00 horas, do dia trinta e um, do mês de agosto, do ano dois mil e doze, reuniu-se
na sala de licitação localizada na Rua Antônio Cintra. Junior, n° 11, Quadra 3, Jardim
Cruzeiro do Sul, CEP 17030-900, Bauru/SP, sede da Região de Vendas 01 (REVEN
Bauru), a Comissão Especial de licitação
Portaria - PRTiDRiSPi-12.108/2011,

supra identificada, designada através da

com vigência a partir de 07/12/2011,

a fim de

prosseguir com os trabalhos atinentes ao julgamento das "Propostas Técnicas" da
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 -Item

01, MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, COM

PREÇO FIXADO NO EDITAL, objetivando contratação da instalação e operação de
Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Franquia Postal, mediante a
seleção de pessoas jurídicas de direito privado. A presente licitação e a contratação dela
decorrente são regidas pela Lei nO 11.668, de 02 de maio de 2008, alterada pela Lei
12.400, de 07 de abril de 201.1, pelo Decreto nO6.639, de 07 de novembro de 2008, pela
Portaria n° 384 do Ministério das Comunicações,

de 02 de setembro de 2011, e

subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, pela Lei na 8.955, de 15 de dezembro de
1994, e pela Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas condições
estabelecidas

neste Edital e nos ANEXOS que o integram. Conforme registros na

Primeira Ata de Julgamento e Classificação das Propostas Técnicas (folhas 1085 a 1087)
a comissão analisou a documentação apresentada pela licitante habilitada AGÊNCIA DE
SERViÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA CNPJ N°. 14.691.478/0001-10, onde foi observado
o que se segue: 1) O levantamento arquitetônico escala 1:100 apresentado pela licitante
(folha 1005) não há identificação em legenda hachurada para a área de mesmo nível a
que se refere o subitem 2.3, 111, do anexo 2 do edital; 2) Há divergências entre as
metragens da área construída constante do levantamento arquitetônico escala 1:100 e as
informações constantes na matrícula do imóvel principal (matrícula 17914), assim a
comissão

entende

que,

ou a matrícula

está

desatualizada

ou o levantamento

arquitetônico está irregular; 3) o contrato de locação do imóvel principal (folhas 996 a
1002) foi assinado por representante d~ imobiliária, no entanto não foi anexado junto à
documentação um contrato de prestação de serviços, procuração ou outro documento
delegando, à imobiliária, poderes para administrar o imóvel, assim a comissão entende
que não h~e

o atendimento pleno do subitem 7.1, I, "b", do Anexo 5 do edital; 4) A

)

licitante apresentou a declaração modelo Anexo 6 C, porém no item "3 - Pé-direito" dessa
declaração informou que existem elementos estruturais/vigas no teto forro, cuja distãncia
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SEGUNDA ATA DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA
CONCORR~NCIA N.o 0003010/2011 -Item 01
.
CEUDRlSPI-01

entre esses elementos e o piso é de 2,20 metros. Assim, considerando que deve existir
uma distância mínima entre o forro e o piso de 2,50 metros, a declaração não deixou
explícita qualquer possibilidade de adequação para atendimento dessa metragem, já que
o mínimo de 2,10 se aplica a elementos estruturais/vigas e não ao forro; 5) Na clausula 38
do instrumento particular de locação de imóvel não residencial para utilização como
estacionamento gratuito aos clientes da futura agência de correios franqueada (folha
1011), o prazo está em desacordo com o previsto no edital, pois a consta a vigência de
36 meses contados da assinatura

do contrato e o edital prevê no subitem 3.1.4.1 do

anexo 5 do edital que o acordo deverá possuir cláusula de vigência mínima de 3 anos
contados da inauguracão da AGF, assim a comissão entende que a licitante não faz jus a
pontuação no critério; 6) Ainda em relação ao instrumento particular de locação de imóvel
não residencial para utilização como estacionamento gratuito, apenas o Sr. MARCELO
ADRIANO FALZONI assinou como locador, sendo que o imóvel é de propriedade
também do Sr. MARCIO LUIZ LACAVA , conforme matrícula 6.772 do imóvel, anexada ao
processo sob folhas 1015 a 1016. Soma-se a isso o fato de, em se tratando de empresa
do ramo de estacionamento, o instrumento particular de locação das vaga's deve ser
emitido por pessoa jurídica, sendo assinada pelo seu representante legal. Prosseguindo
com a análise a comissão julgou o que se segue:

.
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AG~NCIA DE SERVIÇOS POSTAIS AVARÉ
LTDA

88

Desclassificada

73

Pelos
motivos
enumerados de 1 a 4
na
1a
ata
de
classificação
e
julgamento
de
proposta técnica.

Apesar da desclassificação da licitante a comissão realizou a visita de verificação dos
itens da proposta técnica, conforme disposto do item 6.6 do edital, para consolidação das
informações

e pontuações

contabilizadas,

bem como, finalizar o julgamento

da

oI

classificação e decidir sobre a concéssão de "escoima", com base no previsto no edital
subitem 6.1.6, em consonância com o disposto do artigo 48, ~3° da Lei 8.666/93.
Conforme Termo de Comparecimento e Relatório de Visita de Verificação, folhas 1093,
1094 e~1\1,

a licitante AGÊNCIA DE SERViÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA CNPJ N°.

14.691.478/0001-10,
"Estacionamento

não consolidou a sua pontuação apresentada para o critério

para Clientes", pelos motivos elencados nos itens 5 e 6 acima. Para
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SEGUNDA ATA DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA
CONCORRÊNCIA N.O0003010/2011 - Item 01
CEUDRlSPI-01

fazer jus a pontuação seria necessário realocar as vagas para permitir a entrada/saída
dos veículos ao estacionamento, e também adequá-Ias para que atenda ao comprimento
mínimo de 5,00m, conforme norma da ABNT (NBR 9050/2004). Com relação ao motivo
"2" referente à divergência entre o levantamento arquitetõnico escala 1:100 e a matrícula
do imóvel apresentado, após a visita de verificação a Comissão concluiu que a matrícula
do imóvel está desatualizada. Prosseguindo, a Comissão ratificou o Julgamento e a
pontuação atribuída a licitante, conforme a seguir:

AG NCIA DE
ÇOS POSTAIS
LTOA

SERVIAVARÉ

73

Desclassificada

Pelos motivos enumerados de
1 a 4 e demais detalhamentos
re istrados nesta Ata.

Diante da desclassificação da licitante do item, e de acordo com o previsto no subitem
6.1.6 do Edital, os membros da Comissão deliberaram por conceder o prazo de 8 (oito)
dias úteis, contados a partir da publicação, e respeitados os prazos de recurso, para
apresentação de novos documentos, escoimados das causas que tenham determinado a
desclassificação, atendendo ao disposto do artigo 48, ~3° da Lei 8.666/93. Tal medida
visa atender ao princípio da economicidade do processo, pois haveria maiores custos
para a Administração

quando da abertura de um novo processo Iicitatório para a

localidade, tornando-se assim inviável o não prosseguimento

da licitação, ora em

andamento. Acresça-se ainda, que a não substituição das atuais Agências de Correios
Franqueadas acarretará grande prejuízos para a população e comércio, que deverão se
deslocar para outros pontos das cidades para utilização dos serviços, ocasionando uma
perda de tempo considerável, sem contar os custos envolvidos nesse deslocamento. A
substituição

das atuais Agências de Correios Franqueadas garantirá o conforto e

comodidade aos usuários, a população e o comércio em geral, visto que já se habituaram

à utilização dos serviços prestados pelas agências. Ademais, salienta-se que o prazo
legal para a substituição da atual Rede de Agências franqueadas ocorre em 30/09/2012,
sendo um prazo muito exíguo para iniciar novo procedimento licitatório para a localidade.
A decisão encontra-se em harmonia com os preceitos legais e nos princípios da
.1

moralidade, economicidade e da razdBbilidade, atendendo assim ao interesse público,
não acarretando nenhum prejuízo nas licitações, pois apenas duas participantes tiveram
interesse no processo Iicitatório e nem tampouco houve prejuízo para a Administração.
Caso a lieit\ÇãO fosse revogada, os custos com a republicação da licitação, materiais,
tempo e a mão-de-obra de pessoal, poderia trazer inúmeras conseqüências negativas
para a ECT e a própria população, o que justifica a tomada de decisão para continuidade
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SEGUNDA ATA DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 -Item 01
CELlDRlSPI-01

no processo, inclusive, evitando ônus ao erário público. Prosseguindo. o Sr. Presidente
da Comissão de Licitação informou que o resultado do julgamento das propostas técnicas
será publicado no Diário Oficial da União e no website da ECT www.correios.com.br.
Nada mais havendo a ser tratado, declarou encerrada a reunião, mandando lavrar a
presente Ata, que depois de lida e estando de acordo vai por todos assinada.

~~.

JOSÉ AP=

CIDO LOPES DOS SANTOS

Presidente da CEL/DRlSPI.01

,,

,

/'-,

.~

VALDIR F~NDES

CLAUDIA REGINA SOARES

./

Membro

DE SOUZA

Membro

,. ,
J
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N° 178, quinta-feira,

Diário Oficial da União.

13 de selembro de 2012

Nome; Inscriçlo; Classificaçlo
Elton Munareni; 11012916; 00003
Localidade 8uç: So. JostlSC
Cargo: Agente de Correios. Atividade: Operador de Triagem
c Transbordo
Nome; lnacriçlo; Classificllçlo
Camila lris De Souza; 10267078; 00044
Bruno Pcrein Pinlo; 11062712;
00045
MilUrido
Nlacimento Rodrigue.; 11004212; 00046
Emanuel Izidoro De Souza; 10880880; 00047
ADNA MARA BITI"ENCOllRr
GCTcut" de RC\~\lI":"O') Ihlmllnos
EDITAL N' 74912012
CONVOCAÇ.l.O DE CA1\IIllDATO
A Empresa Bruileira de Correios e Tc~BJ'lIfos - F£T, por
intcnn~io da Diretoria Regional de Sinta Catarina. com referência
edital de abertura n. 13120tl. publicado no Ditrio Oficial da
Uni'o do dia 2510]12011, toma pública a convocaçl.o para assinatura
de contrito individual de trabalho dos candidatos .baixo listados. O
edital de resultado dos candidatos aprovadoslhomoloSadm n- 38/2011
foi publicado no OU.rio OrlÇial d. UniDo do di. 0110812011,
Local: Gerencia de Recursos HumanoslECT - Rua Romeu
Jusé Viei•.•• 90 • Bloco "8", S. andar • baimJ~Nossa Senhora do
Rosario (FIOt'CIta). Slo Jos~C
Iloririo: 8 hof86
Data: 1710912012
localidade Basc: S!o Jo$CISC
Cargo: Anali5ta de Correios - Atividade: Administrador
Nome; Jnscriçio; ClllSsificaçao
Do.nielc Vasques DUlra: 99073582; 00020
lKl

ADNr\

MAltA

(l<'rcnt~

de

B1TTE:!'!COURT

Rl.(,,"'Ur:lu,

IlulTlilllllS

AVISO DE REVOGAÇÃO
PRF.CAO EU:TRÔNICO N' 1l0001ll/1012

Contrato n° 011912012: Data de Assinatura: 10109/12; Contntada:
09.497.719/0001.54/ESTRELA ALVA OBRAS E SERVIçoS LIDA;
Objeto: Pn::staçIo de serviços de cnicnharia de adaptaçlo de imil'yel
para ooupaçOo pelo CEE TAQUARAL; 0ri8em: Pn:Slo Elc1nlrnco nO
12000]]412012; Vig!ncia: 10109/12 a 10109/13; Valor Total: RS
119.991,00 (cento e dezenove mil c novecentos e noventa e sete

rl(;j;IIcim

EXTRATO DF, REGISTRO

D.; PREÇOS

Ata de Registto de Prcço$ n" 004012012; Data da Assinatura:
11109112; Conlnllada: 07.262.2181OOO1-63/DISTRIBUIDORA VEICULAR LIDA; Objeto: Aquisiçao de pneus. cAmaru de ar e prg.
tdores para cAmaras de ar, por meio do Sistema de Registro de Preço
-SRP; Orisem: P!<gIo Eletn\nioo n° 1200006912012; Vigeocis:
11109/12
a
11109/13;
Classificaçlo
Orçamentáris:
74011.44402.020000; Item "'Si.lnldolP<oço Uni"rio Rcsi •••••• :
Pneu 275180 R22,51R$ 885,00, Pneu 10.00 R201RS 998,00, CimanI
de ar pI pneu 10,,00RlOIRS 64,50, ProtetoT pI caman de ar pIlra pneu
JO.OORlOlJlS 27,00; Valor Total: RS 30.182,00 (trinta mil e cento e
oitenta c dois reais).
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOI.OGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N' 000381912011
Objeto: contrataçAo da iosmlaçAo e opcraçAo de Aa6ncias de Correios
Franqueadas, sob o regime de Franquia Postal, mediante: 11 5e1cçlOde
pessoas jurldicas de direito privado. tendo como cmmo de julgamento a MELIIOR PROPOSTA TÉCNICA, COM PREÇO FIXADO
NO EDITAL. Item OI: Empresa Adjudieeda e Homologada: co.
LUMBUS
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
LTDA - CNPI
73.145.86410001-75. Os autos do processo esllo frlllnqueados' c0nsulta por parte dos interessados, no cndcn:ço: RUI Antanio Cintra
Júnior, 3.) J, Jd Cruzeiro do Sul, BliurulSP.

RESULTADO n.: PllorOST:\ Tf:CNIf'.<\
CONCORRt.NCI.'
N' 00/IJIII0l1011

~=~di=

Objeto: contrataçllo d. instalaçlo e opcraçlo de Agencias de Correios
dcrcr::lOdep~=~ia=~'o:~:Tt;;o
~~j~S~
mcnto a mclhar Proposta Tl!cnica, com preço fIXado no Edital. hem

~~~i:~sS~=i~=~
A~I:n!~td:~.
~Pf~ 1~:9iI.~~~:
lã, pelos seguintes motivos: OJ) O levantamento arquitetônico escala
J:l00 apresentado pela licitante nIo há idcn1ifacaç:lo em legenda
hachurada para 8 6rea de mesmo nivel a que se refere o subilem 2.3,

~~:&i~~~lad~:
f:::'t8~:a2~a~~r:n:aim6~~
~::ae:i:d":::;
vi"l. de verificaçlo a ComiuAo concluiu que a matricula do imóvel
está desatualizada. 3) o contrato de lexaçlo do imóvel principal foi
~~.~o J:u~::~:n~
de~::,~~i~~a'p:,:::td:a:e~i~:X;:
euraçao ou outro docwncnto delegando, A imobiliéria. poderei. p&n11
.dministrar o imóvcl, assim a comisslo entende que nlo houve o
atendimento pleno do subitem 7.1. I, "b"" do Anexo S do cdiral; 4)
inconhI;ttncia na dccl8raçlo do Anexo 6 C, item "3 . Pé-direito".
Sllientamos que a plntuaçlo final aferida pela CEL é dc 73 plnlO$.
Em nIo havendo rcc~.
fica man:ada pan 02J1M012."8 1O:30ha
Runilo para apresentaçAo de nova docurncntaçlo, c:scoimltdadas causa qlJ;t: df:t'=TminBJllma desclusificaçlo, considerando os subiteM
6.1.6 e 10.1 do edital. 011 autos do prOOCISOestio franqueados •
consulta por parte dos intcresSllld05,no cndc:n:ço~Rua A.ntc\niCl Cintra
J6nior, 3.11, Jd Cruzeiro do Sul, BaurulSP.

Objeto: AquisiçAo de mesas de madeira,
Registro de Preços., conforme Edital.
26/0912012 •• 08:30 hor ••. Retirada do
endereço http://WwW.correios.com.br. pelo
4009-3660 ou fax (14) 4009-3659.
PREGÃO EI.ETRONICO

.:LHRlINICO

poT meio do Sistema de
A.bertun. da LicitllÇlo:
edital • infomtaçllcs: no
telefone (14) 4009-3558 I

N' 1200017012012

~~;:::i':1:'

Objeto: PrestlllÇlo de SC'rviçotelefônico fIXO comutllldo, modalidade
local, setor 31 do PGO, confonne Edital. AbcrtuR dII Licit8Çto:
2810912012 is 08:30 horas. Retirada do edital e infoTmIIIÇOcs:no
endereço h«p://www.correios.eom.br. pelo telefone (14) 4009-3558/
4009-3660 ou 1àx (14) 4009-3659.
ADRIANO CRISTIANO llUMALAK
J1rcgocin'

~~~:/~9'S:4~~i~c;::-(::)mj~~:~~T7'.'=i~~:~@=~~~~~
PREGÃO EI.ETRÓNICO N' 1200016912012
e ho.ario: da. 8:00 •• 12:00 e da8 13:00 às 17:00 ho",,: SESSÃO
PÚBLICA PELA INTERNET NO ENDEREÇO ELE1RON,CO:
hnp:llwww.lici18~
.•••m.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
ATÉ: 2510912012•• 14:00 hOJ1l';INICIO DA DISPUTA DE PREÇO:
25/0912012 As 15:00 horas.
PREGA0
ContntaçlO

ELETRÔNICO

EXTRATO DE DISPENSA DE UCITAçAo

N' 1200fIJ2li2012

Objet.J: Dispensa de Licitaçio nO.1200032312012, referente' locaçAo
de imóvel, Marina de Fátima Senl'1llAzevedo e Outm. CUD Ipi.

~~~fP~bS~°x.~o;T.I 2~$J~O.~'~:8~3~

ratificaçio:

N' 12000104"012

(,AMII.A (,RISTINA BATISTA P,AIVA
Pregocim

K~~~:::;"
~02(~~~~';o~:~~:e(~=
~~~):~:

( CEE Btumenau), c 356 ( CEE BlumCl\l;u), para a Diretoria Regional
de Santa Catarina, por 60 mcse!J, confonnc Icgillaçlo vigente. EDJ.
TAL
E
INFOkMAçOES:
hnp:/twwwJicitacoes-e.curn.br
e
http://www.corTcios.com.br. telefone: (4R) 3954.01037, fax: (48) 3954.
40117,e-mail: sccpl@correios.com.br e ~orário: du 8:00 as 12:00 e
da. 13:00 h 17:00 00""; SESSÃO PUBLICA PELA INTERNET

~~l/~~}~~~-lc4~::

~~CEE~~~~~OD;~~~I~~S
,ao: INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇO: 2610912012 •• 15:00 holO'.

.Jü,RGE ALEXANDRE

NJEDFRAUER
l'n'!!ocim

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E AD,JUDICAÇÃO
PREGÃO El.ETRÔNICO N' 1200020212012
Objeto: PrestaçIo de serviços de transporte fretado para atender as
necessidades de desloçamento de colaboradores .~ o Complexo OperaciOtlll de Cartas e Encomendas - Campin&'>, localizado Da Rua
Clark, n." 3.401 • ValinhoslSP - BtCSSO km 84.5 da Rodovia Anhanguem, conforme Edital: Adjudicado e Homologado .• empresa: Transmimo LtdIII.• no valor 8100.1 de RS 1.649.960,00 .

EM SÃO PAULO INTERIOR

Contrato n° 017712012; Data de Assina1ura: 31108/12; Contratada:
10.288.920J000I-OOICAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LIDA;
Objeto: AquisiçAo de bicicletas cargueira para rnltaporte de objetos
postai5 na LJRlSPI; Origem: Prcglo ElctrOnica n° Il000J9)1201l;
Via!ncill: 03109/)2 a 03/09/)3; Valor Total: R$ ~g.410.00 (duzento&
c ,rinta e oito mil quatrocentos e dez tc8_j._l.
_
Esle de<umcn1Opode "" verificado no endereço ,''''''n!co
pelo código 00032012091300111

PREGÃO ELETRÓNICO

N' 1200019012012

Objeto: Aquisiçlo de mesas de aço. por melo do Sistema de Registro
de PRÇ06 conforme Editaj; Adjudicado e Homologado .• cmprcn:
Rita AtvC!l Pcrc:i11l O'f*S
• ME., no valor sJob.1 de R$
1.785.770,00.
:,

I:\lp:llv!ww.in,p~

JlIUANA

BUENO

Prt'gocinl

RETI

~, ':f~)~~i?,;AÇ"'O

:SC::aj~e~=

dc di~~lTk~radO~:OO
eom,rx:~é~~ ~~II.gaÃ
DIRETORIA RE=AL
DE SÃo PAÚL'õ METROPOLITANA,
por meio da Comisslo Especial de LicitaçAo CEL-03 DRlSPM. toma
p6blico a adjudicaçlo e llomologaçl0 de Coneomncia N,04J3SI2011,
confonne a seguir: hem 02 l\ PIF ASSESSORIA COMERClAL LT.
DA - EPP.
RONAJ..D DA SILVA <:AVALCANTI
I,Jre')id(~IU':
da Comissão E~dal
d~~l..,dt:lç50

fJ3

AVISO DE l,lCIl'AÇÃO
PREG ••O ELETRONlCO N' 11OOCI084• GERAIJI\lRiS~M
Objcto: Aquisiçllo de rel6gio de ponto elctTónico digital, por meio do
Sistema de Registro de Preços, eonforme edital e seus anexos. Down"
loIIIddo edital no sírio http://www.lieitlcocs-e.com.br. (ID desta li.

~çI::;~5~

~o~~enJ~

::

r=;.O

~=~
~~
~~:

posta»: 27/0912012 b 08h30rnin. 1nicio da ~uta
de Lances às
09b3Omin do dia 27/09120J2 (hor'rio de Brasília). Solicitaçlks de
esclarecimento acerca do edital dcvcr&o ser enviadas ao endereço
eletrOnico geradprcgan@eam:ios.com.br. No campo "assunto", mcDcionar PGE 12000084.
VALTER

ANUN('IAÇAO

{lOS

SANTOS

WNIOR

l'reg~'ciro

DIRETORIA

ADRIANO CRIS'I1ANO llUMAI.AK
l'regl'k.:iTo

RA.Mt)S

EXTRATOS DE CONTRATOS

AVISO \l~tN~8~~Í~<ttf

Objeto eontrataçio da inatalaçAo e operaç!o dc Agências de Correios
Franqueadas, sob o regime de Franquia Postal, mediante a sclcçl!lodc

Objeto: Plestaçlo de setViço telefônico fixo comutado, modalidade
local, setor 33 do PGO. conforme Editlllt. Abcrtun da Ucitaçlo:
26109/2012 às 08:30 horu. Rctitada do edital e infonnaçlk:l: no
enderoço http://www.eorreios.com.br. pelo telefone (14) 4009-3558/
4009-3660 ou 1àx (14) 4009-3659.

de empresa para prestaÇlo de lCTViçosde

DIRETORIA REGIONAL

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO
METROPOLITANA

N' 12000108110U

OBJETO: ContJ81aç&.ode empresa para prestaç!o de serviços de mio
de obra tcmporAria. com jornada de 40 (quarenta horas) semanais
dium.u, par. suprir a cartncia transitória de pessoal regular e per.
mancnte ou o acré&cimo extraordinário de ~eTViÇOS,
para I!IcxecuçAo
e
c::nic.
ceXa:r.-rn;c~~:cd:::~]:~:I~PAm~~~
Diretoria Regional de S.nta Clltarina. EDITAL E INFORMAÇOES:

08JETO:

JOSÉ APARECH>O LOPF.s DOS SANTOS
l"l'c~idcntc da Cl.'mis~ih"f:~5f1CCiJiI
de !.iciln,l\~1

AVISOS DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N' 1200088612012

lO'.

PREGA0

- DRfSPI

CAMII,A CRISTINA, BATISTA IJAIVA

reals).

JOst APARIiCIDO LOPES DOS S.'NTOS
Presidcnt~ da Comig~!io r~pccial d~ Udf'.lÇão
OBJETO: Aquisiç&o de cadeiras crgon6micas e sof6s para II Diretoria
Regional de Santa Catarina, através do Sistema de Registro de Preço,. EDITAL E INFORMAÇÕES: hnp:llwww.lioi"",....,.oorn.br
e
htlp:llwww.corre;ol.com.br. telefone: (48) 3954,,4037, fax: (48) 3954.
4087, e-mail: scepl@Corrcios.com.br e I:tor'rio: Ou 8:00 As 12:00 e
da. 13,00 •• 17:00 hOfllS: SESSÃO PUBLICA PELA INTERNET
NO ENDEREÇO ELb,RÓNICO:
hnp:l/www.JieilaOoes-e.oom.br;
RECEBiMENro DAS PROPOSTA'S ATÉ: 25/O'J,'2012 h OB:O~ :to""'; INicIO DA DISPUTA DE PREÇO: 25/0912012 •• 09:00 ho-

J1l

ISSN /611-1069

Seção 3

REGIONAL

EM 'SERUlPE

EXTRATO IIE CO!\ITRATO
IL

0-.

IJ/2012; Objeto: Con1rltaçlo de OI (uma) il\liCriçlo no CUl'lK"

~~~~~J::l~
~.fi&C~~~~~ror;f~i.rrg:~~

:~:aOn=1~~~~~fi~d:::
(ici: rrn~lta~
cl~~:~t:
submetem-se 1105ditames da Lei 8.666/93 1U1"25 inc. 11c/c 13 VI.
Ç::

Valor Global: RS 2.200,00 (dois mil duzentos rcais).Conta orçamen.
tária: 70021.44403.050002 • INSCRiÇÃO CONGRESSO E CURo
SO.

lJoçumcnto assinado digitalmente conronne MP 'l! 2.200-2 de 241081200J, que instilui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. ICP.Brasil.

J.

;.'~

.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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'ONCORRÊNCIA

- N~ll0003010/2011 -ITEM 01

Transcrevemos a se9ulr, a publicação ocorrida
Oficial da Unição, Seção 3, página 111:

...c.." ~",
na data de ontem (13/09/2012) no Diário.

RESULTADO DE PflOPOSTA TÉCNICACONCORRÊNCIA - N.ll ,0003010/2011 - ITEM
01 Objeto: contratação da Instalação e operação de Agências de Correios Franqueadas,
sob o regime de Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, tendo como' critério de Julgamento a melhor Proposta Técnica, com preço fixado
no Edital. Item 01: Empresa Classificada: não houve. Empresa Desclassificada: Agência de
Serviços Postais Avaré Ltda - CNPJ Nll. 14.691.47810001-10, pelos seguintes motivos: 01) O
levantamento arquitetônico escala 1:100 apresentado pela licitante não há identificação em
legenda hachurada para a área de mesmo nível a que se refere o subltem 2.3, 111, do anexo
2 do editai; 2) divergência entre o levantamento arquitetônico escala 1:100 e a matrícula
do imóvel apresentado, após a visita de verificação a Comissão concluiu que a matrícula
do imóvel está desatualizada. 3) o contrato de locação do imóvel principal foi assinado por
representan~e de Imobiliária, no entanto não foi anexado Junto à documentação
um
contrato de prestação de serviços, procuração ou outro documento delegando, à
imobiliária, poderes para administrar o imóvel, assim a comissão entende que não houve o
atendimento pleno do subltem 7.1, I, "b", do Anexo 5 do editai; 4) Inconsistência
na
declaração do Anexo 6 t, Item "3 - Pé-direito". Salientamos que a pontuação final aferida
peja CEL é de 73 pontos. Em não havendo recurso, fica marcada para 02110/2012, às
10:30h a reunião para apresentação de nova documentação, escoimada das causas que
determinaram a desclassificação, considerando os subltens 6.1.6 e 10.'1 do edital. Os autos
do processo estão franqueados à consulta por parte dos interessados, no endereço: Rua
Antônio Clntra Júnior, 3-11, Jd Cruzeiro do Sul, BaurulSP. JOSÉ APARECIDO LOPES DOS
SANTOSPresidente C,EL 01-BauruIDRlSPI

http://www.correios.com.brllicitacaoagt/visao/cornunicado/consulta_cornunicado.cfrn...

1410912012
00:00

17/09/2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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1111 CORREIO< I

,-----------------------

•

TERCEIRA ATA
ABERTURA DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORRêNCIA N.O0003010/2011 -Item 01
CEUDR/SPI-01
Às 10:30 horas, do dia dois, do mês de outubro, do ano dois mil e doze, reuniu-se na sala de
Licitação localizada na Rua Antônio Cintra Junior, nO 11, Quadra 3, Jardim Cruzeiro do Sul,
CEP 17030-900, Bauru/SP, sede da Região de Vendas 01 (REVEN Bauru), a Comissão
Especial de Licitação supra identificada,

designada através da Portaria -

PRT/DRlSPI-

12.108/2011, com vigência a partir de 07/12/2011, a fim de prosseguir com os trabalhos
atinentes

a abertura

0003010/2011
EDITAL,
.".-.

e classificação

de "Proposta

Técnica"

da CONCORR~NCIA

N.o

- Item 01, MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, COM PREÇO FIXADO NO

obje~ivando contratação

da instalação

e operação

de Agências

de Correios

Franqueadas, sob o regime de Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de
direito privado. A presente licitação e a contratação dela decorrente são regidas pela Lei nO

11.668, de 02 de maio de 2008, alterada pela Lei 12.400, de 07 de abril de 2011, pelo Decreto
nO 6.639, de 07 de novembro de 2008, pela Portaria nO 384 do Ministério das Comunicações,
de 02 de setembro de 2011, e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, pela Lei nO8.955,
de 15 de dezembro de 1994, e pela Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas
condiçõ~s estabelecidas neste Edital e nos ANEXOS que o integram. Conforme registros da
Segunda Ata de Julgamento e Classificação de Proposta Técnica (fls. 1103 a 1.105) a comissão
analisou a documentação

apresentada

SERViÇOS POSTAIS AVARÉ LTOA.

inicialmente pela licitante habilitada AGÊNCIA' DE
CNPJ NO. 14.691.478/0001.10,

onde foi observado o

que se segue: 1) No levantamento arquitetônico escala 1:100 apresentado pela licitante- (folha

1005) não havia identificação em legenda hachurada para a área de mesmo nível a que se
referá o subitem 2.3, 111, do anexo 2 do edital; 2) Havia divergências entre as metragens da .
área construída

constante do levantamento

arquitetônico

escala 1:100 e as informações

constantes'na matrícula do imóvel principal (matrícula 17914), assim a comissão entendeu que,
ou a m~trícula estava desatualizada ou o levantamento arquitetônico estava irregular; 3) o
contrato de locação do imóvel principal (folhas 996 a 1002) foi assinado por representante de
imobiliária, no entanto não foi anexado junto à documentação um contrato de prestação de
serviços, procuração ou outro documento delegando,

t;

à imobiliária, poderes para 'administrar o .

imóvel, assim a comissão entendeu que não houve o atendimento pleno do subitem 7.1, I, "b", .
do Anexo 5 do editai; 4) A licitante ap.{ssentou a declaração modelo Anexo 6 C, porém no item,
"3 - Pé-direito" dessa declaração informou que existem elementos estruturais/vigas

no teto

forro, cuja distância entre esses elementos e o piso era de 2,20 metros, assim, considerando
que dev~ 9,Kistir uma distância mínima entre o forro e o piso de 2,50 metros, a declaração não
deixou expncita qualquer possibilidade de adequação para atendimento dessa metragem, já

Páaina 1 de4

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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TERCEIRA ATA
ABERTURA DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 -Item 01
CEL/DR/SPI-01
que o mínimo de 2,10 se aplica a elementos estruturais/vigas e não ao forro; 5) Na clausula 3a
do instrumento

particular de locação de imóvel não residencial

para utilização como

estacionamento gratuito aos clientes da futura agência de correios franqueada (folha 1011), o
prazo estava em desacordo com o previsto no edital, pois a constava a vigência de 36 meses
contados da assinatura

do contrato e o edital prevê no subitem 3.1.4.1 do anexo 5 do edital

que o acordo deverá possuir cláusula de vigência mínima de 3 anos contados da inauguração
da AGF, assim a comissão entendeu que a licitante não fazia jus a pontuação no critério; 6)

---

Ainda em rela9ão ao instrumento particular de locação de imóvel não residencial para utilização
como estacionamento gratuito, apenas o Sr. MARCELO ADRIANO FALZONI assinou como
locador, sendo que o imóvel é de propriedade também do Sr. MARCIO LUIZ LACAVA,
conforme matrícula 6.772 do imóvel, anexada ao processo sob folhas 1015 a 1016. Soma-se a
isso o fato de, em se tratando de empresa do ramo de estacionamento, o instrumento particular
de locação das vagas deveria ter sido emitido por pessoa jurídica, sendo assinada pelo seu
representante legal. Após análise da primeira documentação da proposta técnica apresentada
a comissão julgou o que se segue:

AG NelA
SERViÇOS
AVARE LTDA

Apesar da desclassificação

88

73

Desclassificada

da licitante com base nas irregularIdades

Pelos
motivos
enumerados de 1 a
4 na Ata.

da documentação

apresentada a comissão realizou a visita de verificação dos itens da proposta técnica, conforme
disposto do item 6.6 do edital, lavrando Termo de Comparecimento e Relatório de Visita de
Verificação (fls. 1093 a 1101), onde foi constatado que a lic,tante AGÊNCIA DE SERViÇOS
POSTAIS AVARÉ LTDA CNPJ NO. 14.691.478/0001-10,
apresentada para o critério "Estacionamento

não consolidou a sua pontuação

para Clientes",

pelos motivos elencados nos /)

itens 5 e 6 acima. A Comissão concluiu ainda que para fazer jus a pontuação seria necessári~
realocar as vagas para permitir a entrada/saída dos veículos ao estacionamento, e também
adequá-Ias para que atenda ao comprimento mfnimo de 5,OOm, conforme norma da ABNT'
(NBR 9050/2004). Com relação ao motivo "2" elencado acima referente à divergência entre o
levantamento arquitetônico escala 1:100 e a matrícula do imóvel apresentado, após a visita de
verifica~o-{ a Comissão concluiu que a matrícula do imóvel está desatualizada.

"
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Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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TERCEIRA ATA
ABERTURA DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORR~NCIA N.o 0003010/2011 -Item 01
CEl./DR/SPI-01
realização da visita de verificação in loco a Comissão ratificou o Julgamento e a pontuação
atribuída a licitante, conforme a seguir:

Pelos motivos enumeradosde
1 a 4 e demais detalhamentos
re istrados na Ata.
Diante da desclassificação da única licitante habilitada para o item, e de acordo com o previsto
AGêNCIA DE ~ERVIÇOS
POSTAIS AVARE LTOA

Desclassificada

73

no subitem 6.1.6 do Edital, os membros da Comissão deliberaram por conceder o prazo de 08
(oito) dias úteis, contados a partir da publicação, e respeitados os prazos de recurso, para
apresentação

de novos documentos, escoimados das causas que tenham determinado a

desclassificação,

atendendo ao disposto do artigo 48, ~3° da Lei 8.666/93. A publicação'

ocorreu em 13 de setembro de 2012, no Diário Oficial da União, Seção 03, 'página 111,
conforme folha 1112 do processo. A reunião para a reapresentação

da documentação

escoimada das causas que motivaram a desclassificação da licitante foi marcada para esta
data. Assim, prosseguindo com os trabalhos nesta data, iniciada a reunião, foram realizados os
procedimentos de credenciamento do representante da licitante, conforme a seguir:

Agência de Serviços
Postais Avaré Ltda

Eduardo
Luis
Menezes Bueno

RG
5.455.168 Sócio-proprietário,
SSP/SP
conforme contratosocial
CPF 555.905.278-72
A seguir a licitante apresentou à Comissão envelope lacrado e devidamente identificado,

.

contendo a documentação da proposta. técnica. O envelope e os documentos nele inseridos
foram rubricados pelo representante da licitante e pelos membros da Comissão. Registra-se
que a nova documentação da Agência de Serviços postais Avaré Ltda é composta por 21
(vinte e uma) folhas numeradas manualmente 01/21 a 21/21, sendo que folhas de nO8,9, 17 e

t

18 possuem conteúdo no verso e a folha nO 21 se refere ao levantamento arquitetônico do

imóvel principal. Após verificação e rubricas em todos os documentos da "Proposta Técnica", o
Sr. Presidente da Comissão Espe,cial de Licitação informou que a análise dos referidos
documentos

e da pontuação co",stante na Ficha de Avaliação Técnica

será realizada

posteriormente pela Comissão, e o resultado da classificação será publicado no Diário Oficial
da União e no website da ECT www.correios.com.br.

Ato seguinte, o Sr. Presidente da

J

ComissãÍ) Especial de Licitação deu a palavra ao licitante presente verificando assim se havia
alguma manifestação a ser consignada em ata. Não houve manifestação. Nada"mais havendo
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TERCEIRA ATA
ABERTURA DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 -Item 01
CEUDR/SPI-01
a ser tratado, declarou encerrada a reunião, mandando lavrar a presente ata, que depois de
lida e estando de acordo vai por todos assinada, cuja cópia é entregue ao representante
credenciado presente.

ASSINATURA

UCITANTE
Agência de Serviços Postais Avaré LIda

~-:-~~-~
JOSÉ. APAR

OFÊs

DOS

siNfos

Presidente da CEL/DR/SPI-Q1

\,

cA~

.i~
NANDES DE SOUZA

CLÁUDIA REGINA SOARES

Membro

Membro

l

,..

"

£56..
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QUARTA ATA
JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011
CEUDRlSPI-Q1

Às 15:00 horas, do dia dois , do mês de outubro, do ano dois mil e doze, reuniu-se na sala
localizada na sede da Região de Vendas 01 (REVEN Bauru), Rua Antônio Cintra Junior, nO11,
Quadra 3, Jardim Cruzeiro do Sul, CEP 17030-900, Bauru/SP, a Comissão Especial de Licitação
supra mencionada, designada através da Portaria PRT/DRlSPI-12108/2011,

com vigência a

partir de 07/12/2011, a fim de conduzir os trabalhos atinentes ao julgamento de Proposta
Técnica da Concorrência n.O 0003010/2011,

MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, COM PREÇO

FIXADO NO E~ITAL, objetivando contratação

da instalação

e operação

de Agências

de

Correios

Franqueadas,

sob o regime de Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas

juridicas

de direito privado. A presente licitação e a contratação dela decorrente são regidas

pela Lei nO11.668, de 02 de maio de 2008, alterada pela Lei 12.400, de 07 de abril de 2011, pelo
Decreto nO 6.639, de 07 de novembro de 2008, pela Portaria nO 384 do Ministério das
Comunicações, de 02 de setembro de 2011, e subsidiariamente pelo Código Civil Brasil.eiro, pela
Lei nO 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e pela Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, bem
como pelas condições estabelecidas neste Edital e nos ANEXOS que o integram. Frisa-se que
conforme registros e motivos expostos na Segunda Ata de Julgamento de .Classificação de
Proposta Técnica, datada de 31 a agosto de 2012, diante da desclassificação da única licitante
habilitada para o item, e de acordo com o previsto no subitem 6.1.6 do Edital, os membros da
Comissão

deliberaram

por conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da

publicação, e respeitados os prazos de recurso, para apresentação, pela licitante, de novos.
documentos, escoimados das causas que tenham determinado sua desclassificação, atendendo
ao disposto

do artigo 48, ~3° da Lei 8.666/93.

A reunião para apresentação

dà nova

documentação ocorreu em 02 de outubro de 2012. Dando inicio aos trabalhos, nesta data, a
Comissão

efetuou a conferência das formalidades

da documentação

reapresentada

pela

empresa AGÊNCIA DE SERViÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA - CNPJ N°. 14.691.478/0001-10,
verificando a autenticidade dos documentos nos sites oficiais e, para aqueles. que não são
possíveis a verificação através dos sites, efetuou-se a conferência se o documento apresentado
era original ou cópia autenticada. Ao al)alisar a nova proposta técnica apresentada pela Iicitante~
a Comissão DECIDIU por oportuna a realização de diligência, em conformidade com o item 3.10
do edital, objetivando munir-se de informações que assegurem o correto julgamento da proposta
técnica. A comissão enviará comunicado por meio do sistema de licitação com o agendamento
o{

da diligêrÍcit

a ser realizada na cidade de Marilia-SP, no endereço do imóvel ofertado pela

Iicilante. Nada mais havendo a ser !ralado, o Sr. Presidente da Comissão Especial de LiCilaÇ/J
../
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QUARTA ATA
JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESÇOIMA
CONCORR~NCIA N.o 0003010/2011
CEUDRlSPI-G1

declarou encerrada a reunião, mandando lavrar a presente Ata, que depois de lida e estando de
acordo vai por todos assinada.

JOSÉ APARECIDO LOPES DOS SANTOS
Presidente da CELJDR/SPI-01-2011
~.

CLAUDIA REGINA SOARES
Membro

Membro

.,j
14'

"
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As 10:30 horas, do dia nove do mês de outubro, do ano dois mil e doze. reuniu-se
no endereço
Comissão

Especial de Ucitação supra mencionada,

PRTIDRISPI-1210812011,
prosseguir

vigência

a

designada através da Portaria

partir

0711212011, a fim de

de

com os trabalhos atinentes ao julgamento de proposta técnica, relativo

à (;onconência
PREÇO

com

a

2507, Bairro São Miguel, em Marília-SP,

Avenida Santo Antônio,

n.o

FIXADO

operação

0003010/2011,

NO

de Agências

EDITAL,

MElHOR

objetivando

de Correios

dela decorrente

TÉCNICA,

contrataçIo

Franqueadas,

Postal, mediante a seleção de pessoas
licitação e a contratação

PROPOSTA

da

COM

instaIaçAo

•

sob o regime de Franquia

jurídicas de direito privado. A presente
são regidas peta lei

n4 11.668. de 02 de

maio de 2008, alterada pela Lei 12.400. de 07 de abril de 2011, pelo Decreto r{'.
6.639.

07 de novembro de 2008. peta Portaria ~ 384 do Ministétio

de

ComunicaçOes.

de

Brasi1eiro, pela lei

02 de setembro de 2011, e subsidiariamente

das

pelo Código Civil

nO 8.955. de 15 de dezembro de 1994. e pela lei n4 8.666, de

21 de junho de 1993, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e nos
ANEXOS

que o integram.

Esteve

presente

empresa AGêNCIA DE SERVIÇOS
Menezes

Bueno. RG 0.°

na diligência

o representante

POSTAIS AVARÉ LTDA. o Sr. Eduardo Luis

5.455.168 - SSPISP, CPF n.o 555.905.278-72. Apenas

para registrar, os representantes

da licitante inabilitada para esta concorrência.

empresa

VAREJISTA

OUBON COMERCIAL

oompareceram
ativamente

da

FRANQUIAS

ao endere90 do imóvel a ser diligenciado

da diligência,

porem

foram

orientados

E SERVIÇOS

a

.

LTOA,

na tentativa de participar

pela Comissão

de que a

diligência era um ato da ComisSAO e visava o esclarecimentO de inforrnaç6eS com
a empresa Agência de ServiçoS Postais Avaré e que a entrada ao imóVel, por se
tratar

de área

usutrutuãrios
não permitiu
Comissã6

particular,

estaria ~condicionada

do imóvel. O representante
a entrada

i.rorçou

por

parte

dos

da Agência de Serviços Postais Avaré

dos representantes

aos interessados

à permisslO

da concorrente.

O presidente

que os atos seriam registrados

e que este está franqUeado à consutta por parte de todos. conroone

da

no processo
Regis1Jos na
~
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CONC~NCIA

N.- 000301012011 -ITEM 01
CEUDRISPI-01

auarta Ata de Julgamento de Proposta Técnica, datada de 02 de outubro de

2012, após o recebimento da documentaçao da empresa AGÊNCIA DE
SERViÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA - CNPJ N-.14.&91.4781OOO1-10,

prevista no

subitem 6.1.6 do edital. a Comissão Especiat de licitação DECtDtU por oportuna
a realizaçAo de diligência, em conformidade com o subitem 3.10 do edital,
objetivando confirmar as infoonaçOes referentes ao imóYeI apresentado pela
licitante. A Comisslo enviou em 05 de outubro de 2012, comunicado por meio do
sistema de licitação, com o agendamento da diligência a ser realizada nesta
cidade de Marilia-5P, no endereço do imóvel ofertado pela licitante. O motivo da
ditigência é o fato da licitante ter apresentado nova proposta técnica. após
concessao de "escoima., utitizando-6e
de mesmo imóvel ofertado na proposta
.
.
técnica inicial que foi descfassificada. Ao obsefvar o levantamento arquitet6nico
escala 1:100 apresentado pela licitante, a Comissão constatou que a planta que
representa o imóvel na situação atual possui diferenças se comparada à .planta
apresentada na primeira proposta técnica. Durante a ditigência, ao observar o
imóvel e questionar a licitante a Comissão obteve a seguinte illr01iUação do Sr
Eduardo luis Menezes Bueno: "Houve a remoção dos cOmodos dos.fundos, bem
corno de parte da área frontal reservada para garagem por se tratar de área nAo
.r--.

averbada no registro do imóvel. pois se tratavam de extensões rea'izadas no
imóVel após o registro. Considerando que tais áreas não seriam úteis para a
futura operaçAo de agência de correios franqueada. e que inclusive parte da
garagem fronta1já seria adaptada para a oferta de área de carga e descarga, nao
se justifica a necessidade de averbaçao, por isso houve a remoçao-. A ticitante
frisou ainda que as averbações no legisbO. além de exigir tempo. envolvem
custos. e que antes de iniciar a operaçAo da agência franqueada o imóvel passará
oi

por adaptações necessárias, bem d9mO serão realizados todos os registros
obrigatOrio6 nos 6rgaos competentes. O Sr. Presidente declarou encerrada a
diligência. informando ao representante da licitante que prosseguir{l juntamente
J-

com a Cor\ii*ao

com o processo de julgamento da proposta técnica, cujo

resuttado será pubticado no Diário Oficiaf da União - DOU, e também inserido em
Pãgina2de3
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comunicado

N.- 000301012011
-ITEM 01
CEUDRISPI-81

no webwite da ECT, mandando em seguida lavrar o presente Termo,

que vai assinado por todos os presentes na diligência, sendo uma cópia do Tenno

etlbegue ao representante da licitante diIigenciada.

SERViÇOS

POSTAIS AVARÉ LTOA

o

EDUAR

JOSÉ

EC100 LOPESDOS SANTOS
Presidente

\ ,;/"
~

V7A.~

da CELIDRISPI-01

"

~
CLAUDIA R.EGINASOARES

ERNANDESOESOUZA

Membro

Membro
,,"

,","

,.'J

"
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JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011
CEUDRlSPI-G1

Às 15:00 horas, do dia onze, do mês de outubro, do ano dois mil e doze, reuniu-se na sala
localizada na sede da Região de Vendas 01 (REVEN Bauru), Rua Antônio Cintra Junior, n011,
Quadra 3, Jardim Cruzeiro do Sul, CEP 17030-900, Bauru/SP, a Comissão Especial de Licitação
supra mencionada, designada através da Portaria PRT/DRlSPI-12108/2011,

com vigência a

partir de 07/12/2011, a fim de conduzir os trabalhos atinentes ao julgamento de proposta
Técnica da Concorrência n.o 0003010/2011, MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, COM PREÇO
FIXADO NO EDITAL, objetivando contratação

da instalação

e operação

de Agências de

Correios

Franqueadas,

sob o regime de Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas

jurídicas

de direito privado. A presente licitação e a contratação dela decorrente são regidas

pela Lei nO11.668, de 02 de maio de 2008, alterada pela Lei 12.400, de 07 de abril de 2011, pelo
Decreto nO 6.639, de 07 de novembro de 2008, pela Portaria nO 384 do Ministério das
Comunicações, de 02 de setembro de 2011, e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, pela
Lei nO8.955, de 15 de dezembro de 1994, e pela Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993, bem
como pelas condições estabelecidas neste Edital e nos ANEXOS que o integram. Frisa-se que
conforme registros e motivos expostos na Segunda Ata de Julgamento de Classificação de
Proposta Técnica, datada de 31 a agosto de 2012, diante da desclassificaçãó da única licitante
habilitada para o item, e de acordo com o previsto no subitem 6.1.6 do Edital, os membros da
Comissão deliberaram por conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da
publicação, e respeitados os prazos de recurso, para apresentação, pela licitante, de novos
documentos, escoimados das causas que tenham determinado sua desclassificação, atendendo
ao disposto do artigo 48, ~3° da Lei 8.666/93. A reunião para apresentação

.

da nova

documentação ocorreu em 02 de outubro de 2012. A Comissão efetuou a conferência das
formalidades

da documentação

reapresentada

pela empresa AGÊNCIA

DE SERViÇOS

POSTAIS AVARÉ LTDA _ CNPJ N°. 14.691.478/0001-10, verificando a autenticidade dos
documentos nos sites oficiais e, para aqueles que não são possíveis a verificação através dos
sites, efetuou-se a conferência se o documento apresentado era original ou cópia autenticada.
Conforme registros na Quarta Ata de Julgamento e Classificação de proposta Técnica, datada
de dois de outubro de 2012, após o .r.ecebimento da documentação prevista no subitem 6.1.6 do
edital, da empresa AGÊNCIA DE SE-RVIÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA, a Comissão Especial de
Licitação DECIDIU por oportuna a realização de diligência, em conformidade com o item 3.10 do
edital, 'iL~tivando

confirmar as informações referentes ao imóvel apresentado pela licitante. A

diligência, realizada em nove de outubro de 2012, na cidade de Marília-SP, no endereço do

"
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QUINTA ATA
JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011
CEUDRlSPI-D1

imóvel ofertado pela licitante foi motivada pelo fato da licitante ter apresentado nova proposta
técnica, após concessão de "escoima", utilizando-se de mesmo imóvel ofertado na. proposta.
técnica inicial que foi desclassificada. Ao observar o levantamento arquitetônico escala 1:100
apresentado pela licitante, a Comissão constatou que a planta que representa o imóvel na
situação atual possui diferenças se comparada

à planta apresentada na primeira proposta

técnica. Durante a diligência, ao observar o imóvel e questionar a licitante a Comissão obteve a
seguinte informação do Sr. Eduardo Luis Menezes Bueno: "Houve a remoção dos cômodos dos
fundos, bem como de parte da área frontal reservada para garagem por se tratar de área não
averbada no registro do imóvel, pois se tratavam de extensões realizadas no imóvel após o
registro. Considerando que tais áreas não seriam úteis para a futura operação de agência de
correios franqueada, e que inclusive parte da garagem frontal já seria adaptada para a oferta de
área de carga e descarga, não se justifica a necessidade de averbação, por isso houve a
remoção". O representante da licitante frisou ainda que as averbações no registro, além de exigir
tempo, envolvem custos, e que antes de iniciar a operação da agência franqueada o imóvel
passará por adaptações necessárias, bem como serão realizados todos os registros obrigatórios
nos órgãos competentes. Registra-se que conforme ficha técnica apresentada pela licitante na
sua nova documentação de proposta técnica, não houve a oferta de vagas para estacionamento
de clientes. Assim, após a conferência da documentação e diante dos fatos expostos, a
Comissão julgou o que se segue:

Apresentou
documentação
escoimada das causas
AGÊNCIA
DE SERVI73
Classificada
73
que determinaram a
ÇOS POSTAIS AVARÉ
desclassificação
da
LTDA
primeira'
proposta
técnica apresentada.
Prosseguindo, o Sr. Presidente da Comissão de Licitação informou que o resultado do
julgamento das propostas técnicas ser,4 publicado no Diário Oficial da União e no website da .
ECT www.correios.com.br.

"

Nada mais havendo a ser tratado, declarou encerrada a reunião,

mandando lavrar a presente Ata, que depois de lida e estando de acordo vai por todos assinada.

Página 2 de3

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

,.

1111 CORREIO( I
•

QUINTA ATA
JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011
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5i-~-

JOSÉ APARECIDO LOPES DOS SANTOS .
Presidente da CEL/DR/SPI-01-2011

....
.,.P.

tP'

ERNANDES DE SOUZA

CLAUDIA REGINA SOARES

Membro

Membro

l

,.

,..

J
'.

"
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ATA DE ABERTURA

DE PROPOSTATECNICA

I

CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011
CEL/DR/SPI-01

- Item 01

Às 09:30 horas, do dia vinte e sete, do mês de julho, do ano dois mil e doze, reuniu-se na
sala de licitações localizada

na Rua Antônio Cintra Junior, nO 11, Quadra 3, Jardim

Cruzeiro do Sul, CEP 17030-900, Bauru/SP, sede da Região de Vendas. 01 (REVEN
Bauru), a Comissão Especial de Licitação supra mencionada, designada através da
PRT/DR/SPI-12.1 08/2011, com vigência a partir de 07/12/2011, a fim de conduzir os
trabalhos atinentes à reunião pública de abertura do envelope de Proposta Técnica da
Concorrência n.O0003010/2011, item 01, MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, COM PREÇO
FIXADO NO EDITAL, objetivando contratação da instalaç~o e operação de Agências de
Correios Franqueadas, sob o regime de Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas
jurídicas de direito privado.. A'~r~sente licitação e a contratação dela decorrente são
regidas pela Lei nO11.668, de 02.de maio de 2008, alterada pela Lei 12.4QO,de 07 de abril
de 2011, pelo Decreto nO6.639, de 07 de novembro
de 2008, pela Portaria nO384 do
~~
.. -r,I~.

Ministério das Comunicações, de 02 de setembro de 2011. e subsidiariamente pelo Código
Civil Brasileiro, pela Lei nO8.955, de 15 de dezembro de 1994, e pela Lei nO8.666, de 21
de junho de 1993, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e nos ANEXOS
que o integram. O resultado.do Julgamento da Habilitação deste certame foi publicado no
Diário Oficial da União nO109, Seção 3,. página 164, de 06/06/2012. A licitante Dubon
Comercial Varejista Franquias e Serviços Ltd~ - CNPJ. 65.799,728/0001~70 foi julgada
inabilitada,

e a

licitante A$Jên.cia de

Serviços.

Postais

Avaré

Ltda

-

CNPJ

14.691.478/0001-10, foi julgada habilitada, conforme consta nas folhas de 830 e 831 deste
processo. Registra-se que houve a interposição de recurso pela licitante Dubon Comercial
Varejista Franquias ~ Serviços Ltda - CNPJ 65.799.728/0001-70, conforme folhas 858 a

~

914 do processo. O comunicado de resultado de julgamento de recurso consta da folha nO

.

981 deste processo e foi inserido no Sistema de Licitação de Agências Terceirizadas no
website da ECT em 25/07/2012, no qual consta o indeferimento ao recurso interposto. O

4

agendamento para esta reunião foi comunicado a licitante habilitada por meio de inserção {.,/\
de comunicado em 25/07/2012 .no website da ECT. Dando início aos trabalhos, foram
realizados os procedimentos de credenciamento do representante da licitante.
ITEM 01
LICITANTE

Agência
Postais

de

Serviços

Avaré Ltda

NOME DO

DOCUMENTO DE

DOCUMENTO DE

CREDENCIADO

IDENTIDADE

CREDENCIAMENTO

Eduardo

Luis

Menezes Bueno

RG 5.455.168 SSP/SP

SóCio,

CPF 555.905.278-72

contrato social.
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conforme

._",

I CORREIO( ,

_

ATA DE ABERTURA

Prosseguindo,
presente

~.

- Item 01

o Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação apresentou ao licitante

e aos membros

envelopes

.. CJ<:Yí)

DE PROPOSTA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011
CEL/DR/SPI-01

..

"Proposta

da Comissão

Técnica"

a embalagem

para rubricas,

com caneta

fechamento,' atestando que encontrava-se

devidamente

participantes

O envelope

da reunião de Habilitação.

onde estão acondicionados
na cor vermelha

os

em seu

lacrada e rubricada por todos os
da empresa

habilitada,

relacionada, foi passado aos membros da Comissão e ao representante
licitante presente para rubricas nas abas de fechamento,

utilizando-se

a seguir

credenciado

da

de caneta na cor

vermelha, atestando mais uma vez por todos que o envelope está devidamente lacrado.
CNPJ

LICITANTE HABILITADA

14.691.478/0001-10

Agência de Serviços Postais Avaré Ltda
Também

foi passado

aos membros

da Comissão

e ao representante

credenciado

da

licitante presente o envelope Proposta Técnica da licitante inabilitada Dubon Comercial
Varejista

Franquias

que os mesmos

e Serviços Ltda, para rubrica em caneta cor vermelha,

encontravam-se

intactos.

Ressalta-se

Técnica da empresa inabilitada permanecerá
devolução

à licitante em momento oportuno.

que o envelope

atestando

da Proposta

lacrado e em poder da Comissão
Prosseguindo,

até sua

o Sr. Presidente da Comissão

iniciou a abertura do envelope "Proposta Técnica" da licitante habilitada, lendo em voz alta
o nome da licitante e a respectiva pontuação técnica (88 pontos) constante da Ficha de
Avaliação

Técnica,

para conhecimento
a documentação

passando em seguida

todos os documentos

inseridos no

e rubrica dos membros da comissão e do credenciado.

envelope

Registra-se que

da Proposta Técnica da licitante Agência de Serviços Postais Avaré

Ltda tem um total de vinte e sete (27) folhas numeradas manualmente
sendo que as de número 24
se do projeto arquitetônico.

de 01/27 a 27/27,

à 26 possui conteúdo no verso e as de números 14 e 15 trataApós verificação

e rubricas em todos os documentos

da

1

r

"Proposta Técnica", o Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação informou que a
análise

dos referidos

documentos

Técnica será realizada posteriormente
publicado

e da pontuação

constante

na Ficha de Avaliação

pela Comissão, e o resultado

da classificação

será

no Diário Oficial da União e no website da ECT www.correios.com.br.

Ato

seguinte, o Sr. Presidente da Comissão

ri

I

Especial de Licitação deu a palavra ao licitante

presente verificando assim se havia alguma manifestação a ser consignada em ATA. Não
houve manifestação.
mandando

Nada mais havendo a ser tratado, declarou

encerrada

a reunião,

lavrar a presente Ata, que depois de lida e estando de acordo vai por todos

assinada, cuja cópia é entregue ao representante credenciado presente.
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CORREIO(

.

I

..': '.'

.~

..•

~~,

v

---------------------

ATA DE ABERTURA

DE PROPOSTA

TÉCNICA

CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011
CEL/DR/SPI-01

-Item

01

ASSINATURA

LICITANTE
Agência de Serviços Postais Avaré Ltda

JOSÉAP~~OS
Presidente da CEl/DR/SPI-01

,
\ .o'?!
t

VA~DIR

CLÁ~RES
Membro

,.

./

YRNANDESDE SOUZA
.

Membro
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ENVELOPE N,o 02 - PROPOSTA TECN1CA

AGENCIA uE SERViÇOS ]-JOSTAIS AVARÉ l TOA.
CNPj: 14.691.478í0001-10
CONCORRÊNCIA
N.o 0003010/2011
DRlSPI íVlUNICIPIO PREDOMINANTE/UF: fVlaríHa/SP
N.o DO iTEfv1 PRETEND100: Oí
20í03í20í2
A

n.1I!"'l

c

~:uu noras

".--,..

~

.J?

'------- .•...

!

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

CONCORRÊNCIA N.O OOOJ010f2011- DRfSPI
N.:) 00 ITEM PRETENDiDO: 01

MUNICípIO PREDOMINANTEfUF:

NOME DA PESSOA JURiOlCA: AGENCIA DE SERV1ÇÕS PÕSTAiS DE AVARÊ

CNPJ: 14.691.478/0001-10
!!c.cWI!L1:!R~""'''''~c .••.••.•.•••.

..-.,1 ,WA

~NU~t\lu: "UAUA~Y~j!»a

CIDADElUF:jl\VARé'"1'SP'"

Marma/SP

lf~l.

COUNA DA BOA ~vtSTA

..e:~-

'
FAX: ( 14) 3732.1460

TELEFONE:(-~~.1460

e-mail: eduatdólbu.en()@ig.com.br
VALIDADE DA PROPOSTA
':.

;

.~\~Ü:~
.,t \..

'Agencia de

Servitos

Postais Avaré

Ltda.

I

inscrita no~d~~~~.po

,2:_.~::.92~!??~1~:2,.,
~r i~~~é~~:~d~,",S,~c:~~~r~~e~t~~te ~~g.<ala Sr. Eduardô(~~~s
SSP-SP
do ~
'1,,;;enCiLCiStH .•eno,

tJonauGr

uo vai

~Cillo UI;; lUCiI itluaae

n.

0.40-.). 168

e

rrcS55.9D5.278-72, sobas penas da Lei, DECLARA que o Prazo àe VaHdade desta
-P~osta é 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da Reunião de Licitação.

Avaré, 03 de março de 2.012.

Agencia d
rviços Postais Avaré Ltda.
Eduardo Lu 5 Menezes Buenõ
RG. n.o 5.455.168 SSP-SP
CPF 0.0 555.905.278-72

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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Ji7.f4EXO 4 DO EDtTAL - F!CHPaDE AVAlfACftaÕ TÉCNICA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011- DRISPi MUNiCíPiO PREDO!I,,~!NANTE!UF: Marilia/SP
I LICiTANTE

AGENCiA DE SERViÇOS POSTAiS AVARE LIDA.

i

IHEPRES&'\!TANTE
: RG 5 4.'i516R.7

LEGAL: EDUARDO LUIS MENEZES BUENO

I CNPJ: 14.&91.478J!)j)1)1-1V

SSP SP

i
;

Modeio da AGF: Ai

Araa tomi destinada ã lnsialação da AGF: 143,11
Endereço do imóvel p,m: estacionamento:

AV, SANTO ANTONIO, 2.517 - BAIRRO SOMENlARI-

CEPo 17505-040

1'~~~~2:~~~~~~j~.>J;çB~Clg:~~~~iW':~~~1i~'QE:~7W~\Ó;,;Bmf&)%%'t~F'{tf;]*-;1I:'W~;;;-;W~t~~~;1
; { X } NA REG/AO A.LVO. FORh, DO TRECP.-IJPRiNCIPAL

Ií

j NA REGiAO DE ATENDIMENTO,

FORA DA REGiAO AI VO

l:'~&1çR!Q:!i~i';f$'fA,C!~MEiiTQ,P:ARA;c,qEH,n;$;,~,;;",
."",',','".., ;':"::;.T,;,.,:;,::';;::":,,,;:;,~,,:.;::;.';::'~i:;.:'
j,

l

}FST,Il.Gl!'&I<t>i'RJTOf',,><ATillTOí}l'1PONIA!WADOPFlAl1CITANTFcoM

NO MíNIMO

;~.":;:':'.'';:;;;'':;::':',
3ITRFS\\!Ar,AS

i; --ÉSTAClc.~Wva;:-ri6GRATÚITàINDlcji~Déi-PELALlêiIÃNTECOM,NOMINiMo'-3(TRES'VÀGAS-' ---

:;i:;;:-:;;,;:,,;;';:i.:é,,;;h:NQJ/:l.(Nq),,;!
!
1;i
!

I

I

) ESTACION1'IN,=:NTOPAGO
INDICADO Pi::LA LICITANTE COM. NO MIN/MO. 3 (TRES' VAGAS
j Np(J PosSUi

i
PONTUAÇAO DO CRITERiü

1:7i'~:~~+~i~u~r67ô~~~~~:~~;6i!;~}~~i~;r.~8;i2~6~!~?6'j
;;~n.::i.',:);<"H\"'é;j;':;:;;'>~T{;f9;r:;~\lrjl
~'~~:~;,~g~I~;~~~;;~;:;
r.; .•

{ J PAR"nClPAçAO

COM UM GWGHE A MENOS QUE O NU~.f.-ERODE GWCHES lND!GADO NO ITEM C-ONC-ORRIDO

AO COM DOIS GUICHES A MENOS QUE O NUMERO DE GUiCHES INDiCADO NO ITEM CONCORRIDO

PONTUAÇAO DO CRITERiO

1~:PRIT~R!OJ)~;::";JI'RE,~RA~:CAR{7A':WP,,,,:$ÇI\R9A';;';~'f;:;"';...'i:::::;'j';.''7~.;C'~t
...;'\;:;i:;,:;:,; ...f:j ••.j;;.;j'>".::j;j:::,:C':;:jj;\';;';)'t::
j I X ) POSSUI AREA PARA CARGA E DESCARGA CONTIGUA A AREA DO IMOVEL Dt:STJNADAASATIVIDADE
SDE
PREPARACÃO

DE OBJETOS PARA ENTREGA

I~nhl~~~~~~A~~~~:~(,~~~~~~fl~~~C:~GA

A ECT

(MODRO

:>,;~;'.';:~;i9Ql}!;{NijFI

M))

ATE 30M DO IMOVEL PRINCIPAL (MODELO A1) OU ACIMA DE 30M E ATE

1("'; NÀÜ'PÕSSUIAREA PARÃ-CA'RGÃE-ÓESCARGA

I

10

I

I
i

.
PONTUAÇAO DO CRITERJO

1...:ÇRfT;:Rl.Q9~T;~rfljA.çAQ,PQ:JMOVEh.PRlt:l,ç!e~L;:,....."

.."..

II )PROPRJEDADE DA UCJTANTE
(X
J (

) ALUGADO PARA A L1C!TANTE

l PRE.CONTRATO

COM A LiCiTANTE

I

JI
RG.5.

CPF. 555.905.278-72

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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.

ta
,

Prefeitmlra rlf.Kllitlicipal de Marília
'Estado de São Paulo

,

Sectetatia lVInt.&cipal de Planejamento Urbano
Rua Bahia,

fAARlLl'l

110°

40 -

£~o

AndE.i" - 1','EariHa- S.P. CEP 17501-900

Governo Solidário
AOMlN1STR",çAO

:lOCSo:2Ml'>

elE .TIDÃO N~O 00380/2012
A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, da Prefeitura Municipal de
Marília, Estado de São Paulo.
Atendendo a solicitação contida no Protocolo n°. 007288/2012, requerido pôr

AGENCIA: DE.~ERVIÇQS~Q[fAIS AVANI LTDA.s verificou-se que de acordo com a
Lei lv1unicipal 4.455/98 (modificadas pelas Leis Municipais 4.991/00, 5.000/00, 5.042/01 e
5.163/02), a qual disciplina a ocupação e o uso de solo, o local sito à AV. SANTO

~J~ONIO

N()25117. QUADRA 18, LOTE 318, BAIRRO SÃO MIGUEL, esta inserido

na ZONA ESPECIAL

DOS_C OI..ffiEDORE S 2 ZEC-2.

No local, É TOLEItADO
CORREIOS~

o Uso, AGENCIA FRANQUIADA

enquad:ra-se em SERVIÇOS

,COMPATíY~IS

OU

N..\O _ ÇOM

O

DE

USO

CARATER

DOS

INTERMITENTE,

RESIDENCIAL

8-2,

DEVENDO

OBSERVAR:
$

Estacionamento:

20% da área construída, não podendo usar o recuo frontal de 4 metros

e obedecendo ao rebaixamento de guia estabelecido pela Prefeitura.
•

CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS (Lei Complementar n° 42, de 28 de setembro de
1992, (Atualizada até a Lei Complementar n° 452, de 06 de dezembro de 2005».

!li

CÓDIGO DE POSTURAS

(Lei Complementar

nO. 13, de 13 de janeiro de 1992,

(Atualizada até a Lei Ccmplementar nO 474, de 09 de maio de 2006)).

sAo PAULO.

I)

CÓDIGO SANITARIO DO ESTADO DE

~

'NORMAS DA ABt-JT DE ACESSIBILIDADE, NBR 9050.

'" APROV AÇ.z'.O JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO.
•• Lei do Sossego Público (Lei l'.Ju. 6356 de 24 de novembro de 2005)
e

Nor.mas Ambient2-is

088:0 prazo de vE.lidade de Certidões expedidas pela Prefeitura Municipal de Marília, bem como dos pedidos das mesmas, fica
fi:..;:adoem 06 (.sets) JIleSeS, contê.dos da di:tLé.. de sua expedição. (AP~.IÍS)
"COLPS~OR£ cor!!: (} BANCO DE SANGUE DE :MARÍLLlI.- DOE SANGUE"

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

, ..

•.'.
Prefeituíi~a M'unicipalde

Marília

Estado de São Paulo

,

MARILIA

Sec:reta:rl.a Municipal de Planejamento Urbano
RU8!

B£hia,

:r~.c40

- 4° Andar - Marília - S.P. CEP 17501-900

See:r •••.•

de PllIn-Jatm'nto

UrbtuKl

GO'iemo Solidário
AOMI:~Isn?!l,".AO

:200:;:-200$

PARA TANTO DEVERÁ SER ATENDIDO AS SEGUINTES DIRETRIZES

DE

MEDIDAS M}TIGADOR.AS:

1. Distanciamento das edificações e /ou lotes vizil1.i~os,se possível em locai confinado, na
realização das operações mais ruidosas, obedecidas as normas legais de construção,
iluminação e ventilação do município;
2. Adequação

dos níveis de ruídos emitidos pela atividade, atendendo ao disposto na

legislação vigente;

o referido

é verdade pelo que assina a presente Certidão, dada e passada pela

Prefeitura Municipal de 1\1arília.

l\1arilia, 23 de Fevereiro de 2012.

OBS:O prazo de 'Jalidade de Certidões expedid&.s ""ia "D,.efeitm~;_
lVlunic;pal de Marília, bem como dos pedidos das mesmas, fica
fL,ado em 06 (seis) meses, contados da data de SUB expedição. (APMS)
"COl.A130R.!:~ C01\il O EANCO DE SAJ."'lGUE DE WIARÍLIA - DOE SANGUE"

/2J
(/'~
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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TOCAADMINISTRAÇÃO DE IMóVEIs lIDA. Manlia . SP

1Y
,
"""CA

}I,'.'-'
•.,.

•

-.

www.tO(aimoveis.(o~r

!MOVE!S
JSDecialista em você.

too;:@tocaimoveís.combr

CON1RATO

DE LOCAÇÃO

r.tnm - Rua São Luiz,SHl.14 ~l TOO\l
Plantão UniYeOOárÍG - Ao lado da Unimar .14 3413 2000
Ullldalh!~~-A\'.Repúhlka,2995
.141221~
Matriz CreeiJ.5764

Zona Norte Crecí:J.20782

DE iMÓVEL
"

',:.. 9'1~'
.•

São partes integrantes deste contrato de Íocação:

"'.,

_,;

"~,ç->'

..

1.1. Como LOCADORES;
assim doravante' designados, MARCELO
ADRIANO FALZONt,
brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG. n°. 25.133.246-9, cadastrado no
ct'F{MF) sob o nO. 191.739.988-00, residente e domidliado nesta cidade de Man1ia, EstadG de SãG
Paulo, na Avenida Santo Antonio, 2553, CEP: 17506-040;. e, MÁRCIO !::,Yg LACAVA brasileiro,
casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG. n°. 14.427.998, cadastrado nG CPF(MF) sob
o nO.065.431.828-06, residente e domiciliado nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida
Cri~to Rei, i92, CEP: i751.5-200, neste ato representados pela TOCA: ADMINISTRAÇÃO DE
IMOVEIS LTOA., com sede nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Rua São Luiz, n°. 510,
Centm, CEP: 17jOO-OOS, devidamente cadastrada nG CN'"PJ(MF) SGOG n°. jO.837.U12iOOOl-43, por meiG
de seus procuradores: Mário Colombo Neto, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de
Identidade RG. nl). 30.826.586-5-SSPiSP., cadastrado no CPF(MF) sob o nO.296.212.028-84, residente e
domiciliado nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Rua Rosário Jordão, n° 34; e, Adriana
Borges âe Moraes Torres, brasileira, casada, adVGgada, portadora da Cédula de Identidade RG. nC.
28.902.275-7-SSP/SP., cadastrada no CPF(MF) sob o n°. 518.808.731-68, residente e domiciliada nesta
cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Rua Santo Bassan, n° 95.

1.2. Como LOCATÁRiA, assim doravante designada, AGÊNCiA ~ SERViÇOS POSTAiS AVARÉ
LTOA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, na Rua
da Colina, n'.!.622, Bairro Colinas da &a Vista, CEP: 18706-210, devidamente cadastrada no CNPJ(MF)
\ sob o nO. 14.691.478/0001-10, representada neste ato pelo sócio SrO.Eduardo .6!!!! Menezes Bueno,
hmsileiro, viúvo, pen ' nista, porta<1üf da Carteira de identidade RG. fi"'. 5.455.lóo-SSPfSP., cadastrado
no CPF(MF) sob
0555.90 .278-72, residente e domiciliado na cidade de Avaré, Estado de São Paulo,
no mesmo eu
eço supra ci . do.
'.
,,'
"
'

I

I ,Entre üs

{r
",,'~:'"

V.SEl~':::-~.+.,;g~s

co.

DE LEjif'J,(; l,
$1.00 ju~Q ,,' 17(

L.'V"

-'Íttlà

~E~Q

~

~u.:Hfica s, fica ajustãdü ~ presente instrumentü particular
çoes
e mutuamente aceItam e outorgâIIl, a saber:

e locaçãü de imóvel., sob as
,

,1 ,

't--

1 ULOS 32. \(X)O
FOI",!7
••.•

,~';G1;;;~.b(~r
Mev~~"

':

u

.,.,..':',~~~~,~':~~:
...,:~,<~,
~ .. tri

,_._.4'C~',
.

I.

,'

'rm>'1cl,~ bjeto do presente contrato, de p~priedade

~''1''

dos LO~ADORES,

q

es~ localizado nest~

Estado de São Paulo, na Avenida Santo AntonIO, 2507 • BaIrro Somenzafl,

: )~A,,'.::.~,i:i;;?~;;d~i~

do imóvel será'de US? exclusiVâIDent~ ~omerciais. par~ a~ncia dos correios ;
a LOCATARIA, sem a preV1a e expressa autonzaçao dos LOCADORES,
,
~r"úUl:rafinaVtdade.
~ ./

;>1",.,:i:~H;i;lf,frangueadatC;i:l'~~
podendo
l•

.,~.."~r~~
..

!

,,'c~Y>:".I._

:':L~CAOORES

aumri=

C.

a LOCATÁRIA,efetuar as modificaçõesarquiterouicasuo imóvel,

. 1l-1iecessárias para adequar seu uso para agência franqueada dos correIOS, sendo que todas as despes¥

,i:
.

/

decorrentes para as adequaçõe~, tais como: taxas, imposto~, profissionais, respons.áveis, etc., sfierãOdf/
responsabilidade
da LOCATARIA, mesmo que os projetos e processos estejam em no e d~s

LOCADORES.

í
I:

,
>-,i
~r.:'

j

,
"
F

FOR: 90 REV,:OO

~1~

;..

I
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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TOCA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LIDA • Manlia

TOCA
".~IMÓVEIS

4

;

www.tO(aimoveis.(o~r

.Especialista em você.

!

toc(!.~ocaimoveís.com.br

• SP

Matrtl- Ru;; Sãoluil, 510 .14 ~I 1\100
Plantão Universitário - Ao lado da Unimar ,143413 2000
~ZbIla
NMte - Av. Repú!ilila, 299'i .1Hlllli6OO

1

Matriz Cred- J.5764

lona Norte Creci:J.Z07BZ
't."
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3.1. O prazo do presente contrato será de 50-{cínqüenta) meses, contados de 29 de fevereiro de~
2012 a 28 de abril de 2016.

3.2. Findo o presente, a; LOCATÁRIA, illdependentemente
de qualquer aviso, notificação
interpelação, estará obrigado a restituir ó imóvel totalmente desocupado de pessoas e coisas.
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;.}.;.}.ucurren<lU Ineeresse {lOS .l..JU\..,fU./UK1:',~ na renuvaçao <lOconrrato, as parres, <le c<Jmum acmúo,
ajustarão novo valor do aluguel, consoante as cotações do mercado imobiliário local, valor que vigorará
para o período renovando.

3.4. Prorrogando-se

por prazo indetermillado, o presente COlltratOsó poderá ser rescindido se houver
notificação prévia e expressa, com 30-(trinta) dias de antecedência, sendo certo que a ausência da
notificação implicará no pagamento da multa prevista no S único do artigo 6° da lei do inquilinato.

04.- 00 ALüGUEL

E DEMAiS ENCARGOS

4.1. O valor do aluguel mensal ajustado e aceito pelas partes, será de R$ 2.5UO,()(j-{dois mil e
quinhentos reais), que deverá ser pago pela LOCATÁRIA, através de ficha de compensação bancária,
nos termos da cláusula 4.5 deste instrumento, impreterivelmente, ate o dia 29-(vinte e nove) de cada
mês.
4.2. O aluguel fi sal acim pactuado será reajustado anualmellte, tomando-se por base o valor líquido
pago no ano,
icando-se
variação positiva do índice IGPM apurado pela Fundação Getúlio Vargas,
necessári<J
eposição do !. lor Ínicial contratado. Tendo em vista que na data d<Jreajuste é possível que
não se t
a conheci me o do índice referente ao último mês, o cálculo do reajuste será feito tomando
por re rência o Índice e 02-{dois) meses anteriores ao mês base de assinatura deste contrato e o Índíce
de O -(dois) meses a eriores ao reajuste.
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'is e os encargos de responsabilidade da LOCÁTÁRIA não pagos até o dia retro ~
frerão um acréscimo, a título de multa, de IO%-(dez por c~nto) sobre o valor total, juros
r~~~~~::c(>n!<>
f:Órfu~~11%-(um por cento) ao mês, respondendo ainda a LOCATARIA pelo eventual pa~amento
• ,.....
.a
. esa, ".diciais e/ou extrajudiciais e honorários advocatícios, calculados na base de 20%~(vmte por
.À e
sob1&
alor do débito, sempre que necessário o ajuizamento de ação para o seu recebrmento, ou
,~ooz)
~~ ento, se a cobrança se restringir ao âmbito administrativo.
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após

tados a tanto serão conmnicados às entidades mantenedoras de ancos de dado~ de

~-l.:-,£o~.~o.:~~iro

'!';t~

,

débitos, decorrentesdo presente contrato, não pagos -pela OCATARIA
(SERASA,

SPC,

1

erc.). Tais <lêbirosincluem rodas as despes s com as medidas _p--

J dlClaIS cablvelS.

dP~

'-N'

:'i;

.5. Álém do ~luguel ora aj~~o,
responderá ~ l:~AT~
~elo pagamento do w:t.U, tarif~
;~1 cobrança ban~ána e :axas que mCl(I:'l~ ou venha~ mCl~rr sobre o rrnov~l, n~las c?mpreendl(la~ ta . l
.
taxa de transrorrnaçao do uso do ImoveI de r~sldencIal para comerCIal, a !:ahzaçã.o de laudo clvil ,
elétrico, existentes ou que venham a ~er cnad~s, paga~ento~ que deve:ao ser efetuados
repartições competentes, nos seus respectIv<JS venctnrentos, mclUSIve suas majorações.

FOR: 90 REV.:OO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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nesta cláusula será responsabilidade

-t'

.-"

da LOCATARIA,

independente da forma de <:obrança do referido impústo, õU seja, sendõ ele <:õbraOOõu não juntamente
com o aluguel.
4.6. ~ LOCATÁRIA manifesta sua expressa concordância em que a cobrança dos encargos da locação se
faça Juntamente com a cobrança dos locativos, através de um único boleto bancário mensal, que lhe será

enviado atrdvés 40 correio, dizendo-:se ciente e de acordo que a quimção do locativo somente se fará com
a simultânea quitação âaq~ele~ encllrgos.
~.

S único.

.--..

.

""".1

O não recebimento, por qualquer motivo, do boleto bancário, não isenta a LOCATÁRIA dos
ônus da inadimplência, vez que o pagamento poderá, nesta hipótese, ser efetuado nos escritórios da
Administradora, durante o horário de expediente bancário.
4.7. Quando solicitado pelos LOCADORES, deverá a LOCAr ÁRIA exibir os a"isos e recibos referentes
aos impostos e taxas acima mencionados, bem como efetuar á entrega dos que já estiverem efetivamente
pagos.

4.8. O valQr dQ aluguel ajustadQ neste CQntrato esta sujeitQ a incidência do impostQ de renda na fQnte,
calculado na forma do art. 620 do RIRl1999,

devendo ser observado pela LOCATÁRIA,

para fins de

retenção, que não integrarão a base de cálculo as deduções permitidas pelo art. 14 da Lei n<l.7.739/89.

DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL
5.1. A LOCATÁRIA deetara receber o imóveli ora locado em perfeito estado de conservação, obrigandose a mantê-lo em tal
a
para assim restituí-lo quando finda ou rescindida a presente locação,

obrigando-se, ainda'
do de higiene e limpeza;

s e reparos que se fizerem necessários, excetuando-se as ue digam respeito a

suas próprias expensas, sem direito a índenízaçãoou
~
,
T(JIUM

-~ fi : ~'~ ~os, parafusos ou buch.as nos ~lejos

r
\

existentes no imóvel, porquanto, caso assim

,16 M roce a t~~: ngada a, quando da entrega do lmovel, repor todos as peças perfuradas, por outras da
_~~/:,me~
~aali'- Q; -; e cor.
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retenção, toda e qualquer exigê!l.cía

. icos a que der causa.

~ ••••••u IJJ

r:,:' ,J:;hI~o~lt~ é expressamente

vedado realizar qU3;is9-uerbenf~itorias no imóvel ora locado,
: crsejam'Úteis, fie:cessárias ou voluptuárias, salvo expresso e prevlO consentunent~ dos LOCADORES que
> seo~~ill-no~uireito
de negá-la. As benfeitorias introduzidas pela LOCATARIA, ainda que úteis ou
'-'~~essárias, ficarão desde logo incorporadas ao imóvel, sem que lhe assista direito de retenção ou
'i:"
'ndenizaçào ao final deste contrato.
~~
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5.3.

Efetivadas quaisquer benfeitQrUJs. eiQu CQru;tatadQ ~~lquer danQ ao imóvel p,odeni,{
LOCADORES, ao final do contrato, eXIgir a sua recomposlÇao, respondendo a .LOCATÀR.ItÁ. 'rfe~V\
pagamer:to integral dos alugueres devidos até que seja restituído no estado em que f01 entregue, o li1ftO
\
da locaçao.
.;
,

.

LJ

5.4. Quando necessários servíços de manutençã-o, c-onservação e recuperaçã-o do imó e, os materiaiS a
serem empregados devemo ser da me:illla qualidade dos existentes.
FOR: 90 REV.:OO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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06.- DA VISTORIA DO IMÓVEL
6.1. Faz parte integrarrte do preserrte irrstrumerrto o LAlJ'DO DE VISTORIA
irricial do imóvel
devidamente assinado pelos contratantes, que deverá ser conferido na assinatura do contrato.
'
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6.2. A LOCATÁRIA., desdeja, íaqilta aos LOCADORES 'Ou seus representantes credenciados, vistoriar
o imóvel sempre que assim julgar nécessário, a fim de avaiiái seu estado de conservação.

6.3. Constatado qualquer dano noi~9vel, os LOCADORES emitirão notificação à LOCATÁRIA para
que, no prazo máximo de 15-(quinze) dias promova os reparos necessários, às suas exclusivas expensas,
ficando convene1ol:laoo, que o não atendimento
efetuar os reparos, cobrando o valor despendido,

a notificação

dará aos LOCADORES o direito de mandar

juntamente com o primeiro aluguel vincendo.

6.4. Pretendendo a LOCATÁRIA, por qualquer motivo, promover a desocupação do imóvel locado,
deverá comunicar, por escrito,
sua decisão aos LOCADORES ou a seu representante, com uma
antecedência mínima de lÚ-(dez) dias, a fim de que, após a necessária vistoria, sejam realizados os
eventuais consertos necessários à reposição do imóvel ao estado em que se encontrava quando do início
da locação.

R único. R.ealizada a vistoria acima mencionada e constatada a necessidade da realização de reparos
para a reposição do imóvel no estado em que se encontrava quando do início da locação, fica
estabelecido que neste caso, a LOCATÁRIA ficará responsável pelo pagamento dos aluguéis e
encargos

contratuais

e legais

restituído aos LOCA

"

\

2"

até a data em que o imóvel for devidamente

S.

reparado

e efetivamente

\'

/"

""
DE ~,;Uo.
!ll~' m"~~resente
conltato, corno FIADOR e principal pagador, solidariamente com todas
TI'8EL
\?E LET~
..•.
~;gsT~TuL
Pon~i
i~~~ \.e obrigações assumidas pela LOCATÁRIA, EDUARDO Luís MENEZES
r.S"
.~
'ro, viúvo, pensionista, portador da Cédula de Identidade RG.
5.455.168, cadastrado
Elo; '.'
s o nO.555.905.278-72, residente e domiciliado na cidade de Avaré, Estado de São Paulo,
.,":,,,,,,,..""'r,.'
;i"da
'a, 622, Bairro Colinas da Boa Vista, CEP: 18706-210, fone (14) 3732-1460, declarando

\ 'L--::'S~~:~...•..
I

nl>.

<

,-- :,,~::.,c;~:.:~c@
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1

_~~

,i

E ~

~.::,:âJ~~;
esta i:d, acordo

,

com suas n:spoIlliabilidades e que as garantias não ficam n:stritas ao valor do
\""':~~~ll'gttert'a~~p
e suas majorações, amigáveis ou judiciais, este~d~nd?-se a todas as m_ajorações legais
'iL,.fflP ~~tra~i:s;;,t
composições para aumento do aluguel na v1genCla ou prorrogaçao do 'presente
""í.8S'iBtmento'" ê ''iinda alterações periódicas resultante de composição amigável com a LOCA TARIA. A
I ,'LG€AT.A:PJA,
desde já, fiCl1expressamente autorizada pelo FIADOR, a promover l1cordo para 11cor::eção
b. ~ i) do valor do aluguel sempre que o mesmo estiver defasado em relação ao mercado,
bem como a modificar
.t;c;o

Iv

cláusulas de reajuste quanto ao índice de wrreçiID e periodicidade;

&1

b)- que, de corrformidade com o artigo 39 da Lei £1" 8.245/91, a resporrsabilidade do FIADOR, Yigo
'
até a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves, sendo certo, portanto, que em face
o
FIADOR, aceitar expressamente o comando legal sem qualquer disposiç-ão em contrário, tal obrig ção
não constituirá interpretação extensiva ao contrato de fiança, posto que legalmente contempl 0\ o
diploma locatício e aqui expressamente aceito ~lo FIADOR.

FOR: 90 REV.:OO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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c)- que renuncia ao beneficio de ordem de que trata o artigo 827 do Código Civil.
d)- que os LOCADORES não estão obrigados a dar-ihes prévio conhecimento de que o aiuguel foi
majorado, bem como, de que seu afiançado se encontra em mora para o processamento da ação de
d.espejo, ,reconhecendo como obrigação dele, FIADOR, verificar pessoalmente a pontualidade da
LOCATARIA decorrente dos encargos
assumidos;
,
,

e)- que está ciente de' que qualquer, moratória concedida à iOCAT ÁRIA, constituirá mera liberalidade
dos LOCADORES, e não tem oC9qdão de eximí-Ios das responsabilidades aqui assumidas.
f} que compromete-se a comunicar os LOCADORES, através da Administradora, toda atteração de
endereço, em caso de mudança.
7.2. Em caso de morte, insoivência, faiência ou exoneração do FIADOR, a LOCATÁRIA será obrigada a
dar-lhes substitutos idôneos, ajuízo dos LOCADORES, dentro do prazo máximo de 15-(quinze) dias.
7.3. Ex.tinguindo-se ou perdendo-se no curso da locação a garantia oferecida, e enquanto não for ela
substituída ou reforçada, poderão os LOCADORES, mediante simples notificação à LOCATÁRIA,
passar a cobmr o aluguel antecipadamente, na fôrma do artigo 42, <iaLei n~. 8.245191.
7.4. Para exercer os direitos e dar cumprimento às obrigações deste contrato, o FiADOR e a
LOCATÁRIA declaram-se solidários entre si e constituem-se reciprocamente PROCURADORES,
<:onferindo-se mutuamente poderes especiais para receber citações, tiotifiea~ões e intima~ões. confessar,
desistir e assinar tudo quant
tomar necessário. transigir em JuÍZo ou fora dele, fazer acordos, firmar
compromissos judiciais
exttaj "diéiais,receber e dar quitação.
7.5. A LOCAT'
lançadas pelo

!it.~TD

OE lETf-1~"'~7~

L-"IO $"'" JO~ n '.
.o Pi""J"l,"rl.~

e.l c•.

r-o'rnlI

C

•

ue se responsabiliza civil e criminalmente pela veracidade das assinaturas

\'

"":i732.1OOO
T.b .•'ii\O

eO

~

"~E::::.";~~(:?fF:".,~
c" sumo dos t?-~dídoresde água ~ luz do imóvel, ~ outros que vierem a ser instalados,
r~

• "...."
~ISerãó.
, 6d
o

R~~<>
:,.t

~

excl
'. responsabIlIdade da LOCATARlA, que devera efetuar os pagamentos a quem de
us~~~ ectlvos venCimentos.
-

~,.._e~;l

Tj.

•

r~i

Inl~ 1aIIlenteapós a assinarura do presen~e contrato, a LOCA,!,ÁRIA deverá soticitar à
'i~'~ .• ,mpanhi'a'-¥~Wl~,
de Força e Luz - CPFL, a alteraçao da conta de energIa para o seu nome, bem
',;~;£f¥tomt~ài:a
o nomedos LOCADORESquando finda ou rescindidaa locação.
,:?ti-O

C

rv~

' In,-",

'.,~'''''

ç'

,

..~.,~~'g~d~~'ALdCATÁRIA

(;;t,
:roy

e seu FIADOR serão responsabilizados por eventuais aiterações oco~i~as ~

no medidores de energia elétrica e água do imóvel locado (violação de lacre, adulterações de reloglO,
e .), sejam elas culposas ou dolosas, desde que fique constatado que o fato gerador da alteração
ocorreu na vigência deste contrato, respondendo perante as autoridades competentes pela eventual

consumação àe àelito criminal, bem como responàerão por eventuais prejuízos causados aos
LOCADORES ou a terceiros, ensejando inclusive infração contratual para a retomada do imóvel.

1'\

8.2. A LOCATÁRIA se compromete a fazer chegar às mãos dos LOCADORES os aVisos~
comunicações que digam respeito ao imóvel e cujos en~argos não são por ele suportados em razão a

presente avença, sol>pena de responder por perdas e danos.

FOR: 90 REV.:OO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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~.3. Em caso de incêndio ou acidente que exija a reconstrução do imóvel, fica, este contrato rescindido,

~ndependentemente damult.acont,ra.t~al, com a responsabilidade da LOCATÁRIA se o fato lhe for
Imputado, sendo certo tamh.ém,que, em caso de desapropriação do imóvel, a LOCAÇÃO será rescindida

não ca~do
LOCATARIA.

aos LOCADORES compor' quaisquer prejuízos eventualmente

suportados pel~

8.4.

Nenhuma intimaçao dos poderes públicos será motivo para que se opere a rescisão deste contrato
salvo procedendo-se prévia vistoria judicial que constate a impossibilidade da utilização do imóvel par~
<)s fIns ã que se destina.

8.5. É expressamente vedado à LOCATÁRIA subtocar, ceder, arrendar ou transferir o imóvel no todo
ou em parte, bem como transferir o presente contrato a terceiros,

estranhos a esta contratação, sem a

prévia e expressa autorização dos LOCADORES, que se reservam o direito de negá-lá.

09.- DAS DEMAIS DISPOSiÇÕES
9.1. A parte que infringir qualquer das ciáusulas deste contrato pagará à outra, a título de multa, o valor
correspondente a três (03) alugueres, vigente à época da infração, com a faculdade de a parte inocente

considerar rescindida a locação, independentemente
devida proporcionalmente

S único:

de notificação judicial

ôU extrajudicial.

A multa será

ao tempo restante para o cumprimento deste contrato.

As partes contratuais consideram o despejo por falta de pagamento, como infração contratual,

por isso, sujeita a multa

9.2. O pagame
dos aluguer
imóvel.

VIsta esta cláusula.

da milita ~da

.

no item anterior não eximirá a LOCATÁRIA de efetuar o pagamento

e demais encargos previstos neste contrato, nem de ressarcir eventuais danos causados no

9.6. Caso os LOCADORES, âurante a vigência deste Contrato, manifestem interesse na venda do
imóvel locado e não havendo interesse da LOCATÁRIA no exercício do direito de preferência
(Artigo 2'7 da' r.e'i do Inquilinato), OOriga~ a m~~, desde já, a ~rmitir visitas de

C°Ftrad iSX .

interessa?os, tr.ês vezes por semana, em dIas e horanos a sere~ comb~d~s
entre LOCADO
LOCATARIA. bem como a permitir a colocação de placas ou falXas enunclauvas da venda.

.

l.~

\

U

)Zó

FOR: 90 REV.:OO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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9.7. É expressamente proibido à LOCATÁRlA a utilização de botijão de gás no imóvel, salvo instalação
própria de usú COmerciaL
'(10"0

DAS DISPOSiçÕeS FINAIS
16.1. o presente contrato é regido pela Lei n". 8.245
12.112 de 09 de dezembro de 2009 .

de 18 de outubro de 1.991, alterada pela Lei n"

..

10.2. A eventual prorrogação tácita, exptessa cu legal (}esta locação abrangerá todas as obrigações neste
constante.
-1 • ~.

10.3. Fica eleito o foro desta comarca dé NfarHia, Estado deSaoPaulo,
por mais privilegiado que outro
haja, para nele serem dirimidas toda e qualquer divergência oÍiunda desta contratação, inclusive, se

nêêessário,

as ações de execução

pãtã

o recehimenro

de alugueres,

ficando as partes, desde já,

autorizadas, quando necessário atos de notificação, intimação ou mesmo citação entre si, utilizarem-se de
correspondência remetida através do fax simile, e-mail ou via correio com aviso de recehimento (AR).

E, por estarem assim jUS{{)Se conrrarad{)s, firmam, juntamente Com duas restemunhas () presente insttumen{{) e-03-(três) vias de igual forma e teor para um só fim e efeito.

c.
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AGÊNCI

FiADOR

EDUARDO V
Testemunhas:
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Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

•

Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros

- São Paulo - SP CEP 01452-920

ART

,~:.'

L..,..,. ': _

'~-~';

Te!': 0800 17 18 I I

1- N° DA ART

Anotação de Responsabilidade
Técnica
Lei Federal NO. 6.496 de 07/12/77

CREA~S.~

.'C

./

.yf)

92221220120238846

CONTRATADO

2 - NO DO CREASP DO PROFISSIONAL
0601242963

3 - N° DO CPF DO PROFISSIONAL
05189933881

4 - NOME DO PROFISSIONAL
PAULO WESLEV DE CAMARGO SOARES

5 - TITULO DO PROFISSIONAL
EnClenheiro Civil

ART

17 I

6 - TIPO DE ART
1-0bra/Servico

VINCULADA

9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST.
1 - Não

A ART NO

8 - HA OUTRAS ARTs VINCULADAS
1 - Não

DA ART

10 - SUBEMPREITADA
1 - Não

ANOTAÇAO
11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO
1 - Responsabilidade
Principal

12 - AREA DE ATUAÇÃO
6 - Civil, Fortificacao E Construcao

113 - TIPO DE CONTRATADO
12- Pessoa Física

EMPRESA CONTRATADA
14 - NO DE REGISTRO NO CREA

15 - NOME COMPLETO

16 - CGC/CNPJ

17 - CLASSIFICAÇÃO

CONTRATANTE
;':.;

18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO
AGENCIA DE SERVICOS POSTAIS AVARE LTDA

DADOS DA OBRA

119 - TELEFONE P/ CONTATO
1(14)37321460

I

120 - CPF/CNPJ
114691478000110

SERVICO OBJETO DO CONTRATO

21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO
AV. STO. ANTONIO,2507, MARILIA/SP

122 - CEP
117506-040

CLASSIFICAÇAO
23 - NATUREZA
1 A1007

24 - UNIDADE

25 - QUANTIFICAÇÃO

26 - ATIVIDADES

15

143,11

27

37

TECNICAS

14

2
3
27 - DESCRIÇÃO

DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE

OU DO CARGO/FUNÇÃO

PROJETO DE ADAPTACAODE UM IMOVEL PARA FINS COMERCIAIS, CONFORME PROJ. ANEXO, LOCALIZADO A
AV. SANTO ANTONIO, 2507, BAIRRO SAO MIGUEL, MARILIA/SP

RESUMO DO CONTRATO
NO E ESCOPO DO CONTRATO,

CONDIÇÕES,

PRAZO, CUSTOS, ETC. ..

PROJETO DE ADAPTACAO DE UM IMOVEL PARA FINS COMERCIAIS.
Data de efetiva participação do profissional:01/03/2012
28 - VALOR DO
CONTRATO

29 - DATA DO
CONTRATO

30 - DATA INICIO
EXECUÇÃO

100,00

13/03/2012

13/03/2012

DA

31 - 10% ENTIDADE
CLASSE
96

DE 32 - VALOR DA ART A
PAGAR
40,00

ASSINATURA
Declaro ser de minha responsabilidade
técnica, dentro das atividades as~umid
njesta ART e nos te.rmos aqui
anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Norma TéC~' as de Acessibilidade da
ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nO.5.296j2004,
ara os
ojetos de construção,
reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos es aços urbTnos ou em mudança de
destinação (usos) para estes fins.
"--"")
33 - LOCAL E DATA

PROFISSIONAL
/

Tatui
13/03/2012

./.fi

'--.-

-PauloWésley

~~~omprovante
deverá ser anexado a ART para comprovação
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
- Linha digitável:

~JA

~

v

/

I

I...

/
'---..,

/
/

CONTR.KrANUj

/.

I. A../
I

De Camargo s,bares
de QU'1"taçã

#í /~.~)
//.W""

AGENCIA ~ S
~E

__.
_

S POSTAIS
LTDA

.
-

>

t?f
http://servonline.creasp.org.br/prodonline/prodartlprodart5

/

_ corpo.php?NRART=92221220

~!

120238846&...

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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Boleto de Cobrança
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Página 1 de 1
Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL

CREA-SP CONS. REG. ENG. AGRON.

.', ,.."...J';,

3336-7/401783-8
92221220120238846

Agência/Código do Cedente
Nosso Número

SACADO:

'~/

PAULO WESLEY DE CAMARGO

SOARES

CREASP:601242963

Data de Emissão: 13/03/2012

.

ART N° 92221220120238846
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Vencimento

PAGUE PREFERENCIALMENTE

NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL

22/03/2012

Cedente

IAgência/Código do Cedente

CREA-SP CONS. REG. ENG. AGRON.

3336-7/401783-8

Data de Emissão

INúmero do Documento

EspécieDoc

IAceite

Data do Processamento

13/03/2012

92221220120238846

RC

N

13/03/2012

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Valor

18/27

R$

lNosso Número/Código Documento

92221220120238846
(-) Valor do Documento

40,00

Instruções: Texto (ou instruções de responsabilidade do cedente)

BOLETO

40,00
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REFERENTE

(-)Desconto/ Abatimento

A ART N°92221220120238846

"

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

NÃO RECEBER

APÓS O VENCIMENTO

Unidade Cedente: 3336
Sacado

(=) Valor Cobrado

PAULO WESLEY DE CAMARGO SOARES

Código de Baixa
FIcha de Compensaçao/Autentlcaçao Mecâmca

Sacador/Avalista
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REV. 00
DATA .15.03.2012

DE AGF

ESC .•

INDICADA

i

INTERRESADO

AGÊNdlA DE SERVIÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA
LO::;t,L:
AVENIDA

f
SANTO ANTONIO,

BAIRRO SÃO MIGUEL.
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I
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ANEXO 6 C DO EDITALCONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 - DRlSPI MUNiCíPIO PREDOMINANTE/UF: Marília/SP
N.oDO ITEM PRETENDIDO: 01
NOME DA PESSOA JURíDICA: AGENCIA DE SERViÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA.
CNPJ: 14.691.478/0001-10
ENDEREÇO: RUA DA COLINA, 622
COLINA DA BOA VISTA
CIDADE/UF: AVARÉ 1 SP
TELEFONE: (14) 3732.1460
FAX: (14) 3732.1460
e-mail: eduardolbueno@ig.com.br

DECLARAÇÃO
Paulo Wesley de Camargo Soares, registrado CREA sob o n° 0601242963,
responsável
técnico pelo levantamento arquitetônico do imóvel localizado à Av. Santo Antonio, n° 2.507, Bairro
Somenzari, CEP n° 17506-040, na cidade de Marilia , SP., atesta que este imóvel possui estrutura para
instalação de uma Agência de Correios Franqueada - AGF de 03 guichês, uma vez que ele atende aos
seguintes requisitos definidos no Edital de Licitação da Concorrência em epígrafe:

1.

Área do Imóvel- A área útil destinada à instalação da AGF é de 143,11 m2

2.

Regra do Retângulo - o primeiro ambiente da área destinada à instalação da AGF, isto é, o Hall
público mais a área destinada à instalação dos balcões de atendimento ao público,permite
adequações que disponibilizem uma área livre de 63,88 m2 que permite que se desenhe em seu
interior um retângulo com dimensão de 6,40 m por 5,87 m, no qual estão.contidos 02 pilares,
Regra dos Círculos - o primeiro ambiente da área destinada à instalação da AGF, isto é, o Hall
público mais a área destinada à instalação dos balcões de atendimento ao público, permite
adequações que disponibilizem uma área livre mínima de 63,88 m2 que permite que se desenhe
em seu interior 02 círculos com diâmetro de1 x 4,90 m. + 1 x 4,00, nos quais estão contidos 02
pilares.
.

3.

Pé-direito - A distância do piso ao teto atende às posturas do Código de Obras local, sendo de
2,60 m, o que atende à metragem minima de 2,50 m. existem vigas ou elementos estruturais no
teto forro, e a distância livre da face inferior desse elemento até o piso, e de 2,20 m.

4.

Piso em um mesmo nivel- Pelo menos 100% da "área mínima" , correspondente ao item licitado
para instalação da AGF, possui seu piso em um mesmo nivel , sem degraus ou obstáculos,
permitindo a livre circulação dos usuários.

5.

A área se encontra em pavimento térreo.

6.

É possível a instalação de dispositivos de acessibilidade, conforme orientações da NBR9050104,
para comunicação entre todas as áreas de acesso público na instalação da AGF

7.

Acessibilidade - O imóvel está adequado ou permite adequações à observância da Lei nO10.098,
de 19/12/2000, em especial quanto aos seguintes aspectos:
a. Os acessos ao interior da edificação estão livre de barreiras arquitetônicas e de
obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida;
....~.

t6 A- )
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b. Dispõe, de um banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios de maneira
que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida.
8.

Tem sua estrutura construída em alvenaria e laje.

9.

Está localizado em endereço que permite a operação das atividades franqueadas, atendendo à
norma de zoneamento local.

Avaré, 03 de março de 2012

AGENCIA DE SERViÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA., inscrita no CNPJ n° 14.691.478/0001-10, por
intermédio de seu representante legal o Sr. Eduardo Luís Menezes Bueno, portador da Carteira de
Identidade nO5.455.168 e do CPF nO555.905.278-72, sob as penas da Lei, DECLARA ciência sobre as
informações acima atestadas, e DECLARA também que não há restrições físicas ou administrativas ao
acesso de pessoas ao imóvel principal, estando atendido o requisito previsto no subitem 2.1, Inciso I, do
ANEXO 2 do Edital.

Avaré, 03 de março de 2012

Ir
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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ANEXO 6 D DO EDITALCONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 - DRlSPI MUNiCíPIO PREDOMINANTE/UF: Marília/SP
N.oDO ITEM PRETENDIDO: 01

NOME DA PESSOA JURíDICA: AGENCIA DE SERViÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA.
CNPJ: 14.691.478/0001.10
ENDEREÇO: RUA DA COLINA, 622
COLINA DA BOA VISTA
CIDADE/UF: AVARÉ 1 SP
TELEFONE: (14) 3732.1460
FAX: (14) 3732.1460 .
e-mail: eduardolbueno@ig.com.br

DECLARAÇÃO

Paulo Wesley de Camargo Soares, registrado CREA sob o n° 0601242963, responsável técnico
pelo levantamento arquitetônico do imóvel localizado à Av. Santo Antonio, n° 2.507, Bairro Somenzari,
CEP n° 17506-040 na cidade de Marilia , SP., ATESTA a disponibilidade de área para carga e descarga
de acordo com os requisitos definidos no item 5 do ANEXO 5 do Edital, conforme indicado na planta de
situação do imóvel.
J

Avaré, 03 de março de 2012

AGENCIA DE SERViÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA., inscrita no CNPJ n° 14.691.478/000'1-10, por
intermédio de seu representante legal o Sr. Eduardo Luís Menezes Bueno, portador da Carteira de
Identidade nO5.455.168 e do CPF nO555.905.278-72, sob as penas da Lei, DECLARA ciência sobre as
informações acima atestadas, para efeito de pontuação no item "Área de Carga e Descarga".

Eduardo Luí
RG.5.455.1
CPF. 555.905.278-72

I(
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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ANEXO 6 F DO EDITALCONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011N.O00 ITEM PRETENDIDO: 01

DRlSPI

MUNiCíPIO PREDOMINANTE/UF:

Marília/SP

NOME DA PESSOA JURíDICA: AGENCIA DE SERViÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA.
CNPJ: 14.691.478/0001-10
ENDEREÇO: RUA DA COLINA, 622
COLINA DA BOA VISTA
CIDADE/UF: AVARÉ I SP
TELEFONE: (14) 3732,1460
FAX: (14) 3732.1460
e-mail: eduardolbueno@ig.com.br

DECLARAÇÃO

Paulo Wesley de Camargo Soares, registrado CREA sob o n° 0601242963, responsável técnico
pelo levantamento arquitetônico do imóvel localizado à Av. Santo Antonio, n° 2.507, Bairro Somenzari,
CEP n° 17506-040 , na cidade Marília, SP.,ATESTA a disponibilidade de área para estacionamento de
veículos adequado ou passível de adequação às normas sobre acessibilidade e idosos com 03 vagas,
conforme indicado na planta de situação do imóvel.

Avaré, 03 de março de 2012
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PaulcvWéSley de Camargo
n° 0601242963

S, ares
/ .'
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/

AGENCIA DE SERViÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA., inscrita no CNPJ n° 14.691.478/0001-10, por
intermédio de seu representante legal o Sr. Eduardo Luís Menezes Bueno, portador da Carteira de
~dfentidad_en° 5:455.1 68 eddo CPF n o~t55d.905.2t78-7~,sOb.tas ~,eEnats?a Lei, DtECLARcAI.ciêtnC~~
sobre as
In ormaçoes aCima a tes ta as, para efel o e pon uaçao no I em s aClonamen o para len es .

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCACÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

Os signatários deste instrumento,
de um lado, como PROMITENTE LOCADOR,
Marcelo Adriano Falzo~i; bras{íeir~, casado, comerciante,
portador
da cédula de
identidade

R.G. nº 25.133.246-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 191.739.988-00,

com

endereço na Avenida Santo Antonio n. 2553, nesta cidade de Marilia/SP, de outro, como
PROMISSÁRIA LOCATÁRIA, AGEI\JqA DE SERViÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.691.478/0001-10,
com sede na Rua Da
Colina n. 622, Alto da Colina, em Avaré - SP, neste ato por seu sócio proprietário Sr.
Eduardo Luís Menezes Bueno, brasileiro, viuvo, portador da cédula de identidade RG n.
5.455.168-7 SSP-SP,inscrito no CPF/MF sob n. 555.905.278-72, têm justo e contratado; ,','J
forma de direito, o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
Cláusula V!)- O PROMITENTE LOCADOR, por este instrumento, da em locação à
PROMISSÁRIA LOCATÁRIA o imóvel de sua propriedade,
livre e desembaraçado de
quaisquer ônus reais e em perfeitas condições de higiene e conservação, de uso comercial,
localizado na Avenida
inscrição municipal n..

Santo Antonio,

2517, nesta cidade

de Marilia/SP,

objeto

da

Cláusula 2!!) O PROMITENTE LOCADOR autoriza expressamente o uso do imóvel
acima para a utilização como ESTACIONAMENTO GRATUITO aos clientes da agência de
correios franqueada.

Cláusula 3ª) - O prazo de locação será de trinta
assinatura do contrato.

e seis (36) meses, contados da

Cláusula 4ª) - O aluguel mensal. será de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
que o promissária locatária se compromete a pagar pontualmente até o dia 10(dez) de
cada mês subseqüente ao vencido, em local a ser designado pelo promitente locador.
~ único - A fim de preservar o equilíbrio econômico, as partes convencionam, como
condição essencial do presente negócio, que o valor do aluguel será reajustado
anualmente, tendo como base os índices previstos e acumulados no período anual do IGPM.

E, por assim estarem ajustados, assinam o presente contrato em 2 (d
as 02 (duas) testemunhas abaixo,

Marília, 03 de março de 2012.

PROMITENTE LOCADOR:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

---------------::_

..,~-

-

'~.1~

çt>-

PROMISSÁRIA lOCATÁRIA:

, tda.
Agencia d .
EduardoJlJís Menezes Bueno

Testemunhas:

Remnm IiOf smlham as finas de ~ilRCm ~RlfiN6f~lmU,
nUilRD6 luis X£U£'fS Bl.!£NQ, fi domentú m 'dor WilÍllIÜO,
dou fe, ff: tl'st
da verdade.
+c-,: !ari!i?, 12 d
.0 J.e 2 p~
¥.í 1',06 _

p

I
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10
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27/06/2011
ÚL nMO VENCIMENTo

SAO LUIZ R 510

15/03/2012
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- IP
llT

438,60
0,00

1

í

TT

.~.'.

17500-005
. Endereço

do

SP

I

SANTO ANTONIO
SAOM/GUEL
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..

MARllIA
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Valor R$

0018

AV 2507
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0318

/

/
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En:tre!J8

~

SANTO ANTONIO AV 2517

.~
i=

--O)

--N

~&n
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/.

"l--8

EndeI}~.dD

MAR/LIA SP

i!;
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É;c
~

..

1750~40

15/12/2010
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.---.--.
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IMPOSTO PREDIAL

".:;
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PAULO ROBERTO CAMARGO - OF;tCIAL
Bel. SILVio ROBERTO FERREIRA - OFICIAL SUSSTITUTO
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2°) MARCIO LUIZ LACA VA, comerciante, portador do RG. n.14.427,998-8-SSPSP e inscrito no CPF (MF) n. 065.431.828-06, ca~ado sob\ 0\ regim"ê' da comunhão
parcial de ,bensJ após a,lei n. 6.515/77, çom CELIA CRISTINA GONÇALVES
DÔS~A~;TºS;:h~CA
come:rci~nteJ portadora doRG: :n.U:l~,::~~~.3?4-9:?SP~_
SP e::"I.n.s,cnt~'DO IC,t~,gv.lF) n. 11~.570.1~8-96; ~mbos brasdeJrOs, re~H?,e~~~s e
dornlClhados nesta cldaôeJ na Avemda Cnsto ReI n . .192, ná proporção de-50%.
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do' ori.ginal. a~~V3.do;tl%,bha.vendo
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a1tera.ção
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2°) MÁRCI;O LUIZ LACA VA, cOJ11ercúmte,.portador do RG. rt.1\4'27,998-8-SSPSP e. inscrito no CPF (MF) n. 065.431.828-06, ca~ado SO~ o regime dá comunhão
pa,rClal d~?ens, ~pó~alei n. 6.515/77, çom CE~IAFRIS;TINA GONÇALVES DOS ~A~:!P~I~f:\CA,¥A,come:rci~nte, portadora doRG:~.U~1~:\~~~.3?4-:9f$SP=,-_
SP e:l:n~,cnt~ J1.0Ic;_t~.SMF) n. JU}:570.1?8-96; ~mbos brasIleIros, re$!?gI(lt~s e
domlclhados nesta c1daâe, na AvenIda Cnsto Rei n ...192, na proporçãQ de-50%.
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Imóvel: -um;-..,!~';reno que' e'o~pre~nde
o lo:te _nQ-J18 «;ia q~adra .18
\
/ do. Bairro -Sao ~1iguel.
nesta
cidade;
médindo' -~l.OO m,etros dei J
.l,
Crente' 'p.a,ra a Avehida Santo Anto,nio;
por )),00 metros
da / ,i.
~
f're?t'e. aos ~ndos',
co~:"área. de 36) tOa metro'£ qUald'rr.I.~OS;coni
f'rontando
de/um
lado com o 1.ote nQ-J17;
de outro
lá'do com o/
)~~~
lote
nº-3~9; nos f'6ndds com ~ lote nQJJJ9, e pela frenre
com,
g
_~-:-sitad'~ v~a p4:..blica;\ ter;reno
esse
10ca1izado
do la,do tmpar/
u
da nu-mera çno. .
; ';~,~'. ./
Cadast.ra<i,o _na Pl'il\1 sob nº-2J.624~
li'
\{
,
'n'
----------'----->-.
II,,' .8~ ';;l
\' 'n >
Proprietar.ios,:
-JOAO LAIJR~TTI,
motorista
t portador
do RG/SP /
-:-:~~.
~
nº -8.357. li 38 e s/mr.
OLGA NERLI~J
LÀURETTI.
portadora
do HG/lY'l':JlIÕ
SP n2-14.346.641L_ambos
brasi1eir-os.
proprietários.
residen(",a.,~ ~ .
tes Y}estacÍ:d.~de-; ti-a~u..à ,Jriaquim N'abuco:, nQ_246~irsci-it0s
\'j,'L~~
no CPF n~-2, O~.98,5.57.,B,I,:',87.':'/-\
\",Á"
\'
) "'-, '..,'
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data.:26
de 'abrii
de 1.984.'í:I
\
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/
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•
"-.
m '~I "Por
':E~cr::1."tura de "!cnda e ~ompra lavrad~'
em 2~ de ab-5~J. de )/L.()
~(/'-"8:tl/'
-~.984,
no ,1Q ~artorio
de Notas local,---;"lvQ 695.
:t"ls.~::t1.2',josl
(Y)
'pr~plji.e~ários
(já
qual.ificados).
venderam o ....
iDl,ÓVe.1a ~TC?Nlb!
(J)
ol
F~ANCIS,~O
DOS SANTOS,
bra\sileiro,
r{epre~se~tflnte "comefcia~ ~_.y
o::::::t
d:::1~"
portador
do RG/SP nQ-4.i52."5J9.1insc~ito
no, CPF sob/p.umero:
11"'\~ ~ ~ . 251.053.538/20,
residente
e_doOll.ci.liado/,nest.a
cidade,
na Rua ("
O
'.,t:: ~ o'
151 dei Novembro" nº"-2. 466 e casado
sob o rrigime da-comunhão'/
'
R.1/17.91l}

'.t...
~

c,

'O

..'

'H~: ~ >\] ~

,~(~ 0-::;'

H..•.••.•.
~

~I"

1'''~

~

~"(1)oo'
"

~

".

de

arltes

bens,

nQ_6.51'S/77,

dalei
'

com

,(1)

./Jf$~

PÉREk\

IZABEL

'--- '
R~be:t''f0 Ferreira

I'

";~,~
..:

HARIA

t

(l$~3 OOO.OOO~OO.-IL
I"
O Escr~,rente:
"
(Silvio
SANTOS; jP?r

~

\

DOS

«
«

"')
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\

\

¥./tr//~ "
.~.:li: ~ I '.
\
.----da~a :-29 \de 'maio d, 1.985.
It)/ g ~ Av. 2/1.7. 9?-¥ \
?:~ No
~erreno co~)cons~rulda uma casa de ~ijo1os sob~~Q 2.5~7./ ~
).~(
da AV. San'to .An'toni'o-./ com" 127 ,.50 m'te2 ~e áre'a ê~ns~ru_i~a ~ //,~,~
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eonform~ '..Hab1.'t~';'~~ P.P.' IÚ~ 1. 9<?4/84-,' )expedido
~~~a 'Prefeitura, )fu~icipa1-1oC?al.', que f'ica a:z:.q~iv~do em /c~r.'~~~r1~.,-C~1?_ ~do
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MotriCul.o

I r-/
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17.914

J
,

f..Iic:c:rha

-------

=

VI9r$O'

\

R.)/-17.91~
'I

I'

data:-29

\

d'e 1.985.

de m.io

,.

Por Escritura"
de vencia e compra lavrada
aos 2:'7.de maiocie
/1.985,:110 )0 Cartório
de Notas local.,
~V2 171/1 f1~.
07; os proprie'tários
,já qualificados,
venderam o. imovell,a
LAERTE
TOGNOLI
ti brasi1ei.ro,
'iJ1dus'tria~ t separado: judicial.r:nen'te " por
'tador
RG n2 1.970.530-SP e i.nscri'to no CPF sob numerO, ••••

\.

j

/

,

'

\

do
cesa7

domic1.1iado e resi.den'te t.es'ta cidade,
nO 96;. p~'r ,~S )0;_000.000.
/

(167.681.678-04;\
Al.f'eu,

êr-Eaerevente:
O Oficial:
I

~ ..(SilviO

,R~berto,.Ferreir'l!)'

}Jo/~\e Barr1eto

Netto).

.

Data:~O de agosto de. 2.009.

~

.
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.•. ~~

~~~

Av.4/17.914
.

na Rua'

Pedrosa

I

,

,_o

\

/
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•

/,

É pro~edida apr~senteaverlJ~ção para ficar,consta~~o ~ue: :..:
~
~ .
a) o Imóvel atualmente está cadastrado na Prefertura MunICIpal local sob Ji\o
000236Q400; coItforme carllé de LP.~U. (exercício de-2.009}' apresentado com o
,
~
"
Formal de(Partilha e,:'
;.:
, .
o) o prqprietário Laerte Tognoli, faleceu no dia 13 de jq.nho de 2.003; conforme '\\
certidão' expedida pelo Oficial de Registro Civil desta cidade e comarca àe
Marília-SP, constante do Formai de P~lha, que a seguir. é registrado sob n. -5.
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.(PauI9Rob~xto CalIlarg()
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Data: 10 ae_agost~ -d-e-2.Ü-Ó"'-9-.
---.,..-.,,-/ ----.,..-\
\ .(
f

._

,

I

'.

,

Confo~me Cart;a de Adjudi~;çãO, 'exPldida-~os 1~ d~ ~arço de 2.009 e adita?a a
01 de Julho de 2.009, pelo MM. Juiz de Direlto da 4a Vara Cível des~ Comarca
de Marflia-SP, extraído dos autOs de Inventário, dos bens deixados por
falecimento do proprietário LAERTRTOGNOLI (Processo n. 344~tn.2003.0019043, nOde' ordem 1.487/2(03), o imóvet avaliado em R$21",298,00,foi adjudicadó a
NILTQN BATISTA MARTELLO, cirurgião dentista.f portador do RG. nO
2.685.771-SSP-SP e do CPF (MP) nO 012.903/718-49, casado sçb o regime dá

. ~~;nh~i;;~~~~
~~
~:r~::4:r~e~~'R~~!~32~~;;_~~~e
~~~~~

~

'--',:n.

,Rua

157.077.478-18;ampQs brasileiros, residentes
]ulioMesqui@Il,;5L

o Oficial:

eio/mkiliados

nestél'l~pade, na

J

(r'ulo

Roberto Carbargo)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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(por
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(

I

/
I
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/

/

diJ.t a: - 29 de

e \compra lavrada

de:V~'J1.da

I

\ V.
. í

(
(

I

; .;,....

,

Mcrrículc'

. .I

,

..

-

,\

/

~.~~o,~'e lf:9~~~

,. / ('

":,-

.~~'8'2{7' ,~~'mat~@e,l- '
~"g- 111/ifl~'.' 07;,:08../-

if.985"~e' )~Car~ór).~' d~':'No.tas l.ocal.,
proprie"tarios,
ja qual;i:f'1cados,
venderam !>', imove1/ a LAE~TE I
TOGNOLI'jbras:11eiro,
industria1,
s~par,ado \ j'udicia1~en~e,t!por

"\'

("!;.

tador do RG n2 1.970.530-SP e :J.nscritoJno\CPF
sob DWllero. ••••
" :';
(167.681.~78,70~,,;\ domiciliadõft re.s:J.dente t.'e..~~a cidade,
na Rua"." \,.':i.;
Al.f"eu/Ceaa,,\Pe~rosa
nQ\ 96;. p~r ,leI )O(!á,ooo:.~qG.'~
~
\ '....:
k'
"
~,,-.I .".
. (
,
)
)
, ,
o EscrAvent: .••:.~",~
~
s:l.1vio ~~ber~\
Fer:~~ira., .o'.
,,";,
o Of'ic.'ia1 ~~~
f3o/\~ Barrjeto ~et~~>..

.

,

7: ,:')

I

I

I

,'.

Data'='J,O de ag9std

Av:'4/17:914
É

,

\"

I,

~

•••••••••• ,'

,,'

,

\"

\

à~2.009.

I

'/.

~

..•

\.

/1,./

>,~;~

I

I:};"

\

P~O~~~e~
;t~:r'~~;v~;~'\;:~;:;::~~~~O;::~t~uie:~~
(':'
I

.;,.•••
1

a)
OO~236~400f cQrifornle;carilé' de ~.ru. (exercício de--2.0~, apreseri~ado como
),:
Formal df(Partilha e;\\
' .;.:'
; r.~ ~'
,
~!..:...
/"; "
lJ) O pr9prietário Laerte Tognoli, faleceu no 'dia 13 de junho de 2.003; confÓrrile \ ~
certidão expedida pelo Ofici~l de Registro _Civil desta~idade
e ~omarca q,e,
.J "
Marília-SP, constante cio Formai de P~lha, que a seguir. é registrél'do 50b n. ~. I
I

~ ?-::O~~ti'l}i; "r .\

.~/:

~t~!,117.914" 2,"
,,:I

!~)~

j')'{rf"

rr'"

. (. ~"
,

,I

)

"-

:,.

-( ,

_£j?à~\~~g~I*t~
da~'r~p)-\\,

riáta: 10,àe ago~t(/de2:009.,

"í

1-"

/

\

. ,..~.

\

('::,'

',A/'-...:.,-

i~' ,

;.~,;\:"'":"

,

/

."

C~?> \ . ,~:~;.

.:.:',c~'

ÓÔfiC{~I:

..~.

\

;"7':"

\

\

1/

£

- continua na ficha n.~-02 -

\, '" _.

" :

~.'.:';':i(i:, ~',:

. ."', .,'.,

<J'jlO Roberto camargo)(\
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,J,,,,,.,,,,:,_,_. o: ,,_,2",1
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O" www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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01 de julho de 2.009, p~lo':.MM. J~z de DiréltO da 4a Vara li:ível desta C?inarca
de Marhia-SP, extraído dos ati1(;s de l{lventá~io, dos bens deixados por
/alecimento do proprie~ário LAERTE--TOGNOLI (Processo n. 344:tl1.2003.0p190j" ( ,
3, nO?~ordem 1.487/20P3), o imóvel~avaliado em R$2'1,,298,OO,}oiadjudifaqo aI
NILíT<DN BATISTA ¥ARTELLO,
cirurgião~ dentista, portador do RÇ.: nO,
-f.685.771-SSP-SP e dó CPF (MP) nO 012.903,718-49, casado sob p regime dá
co£u~ãO ~~iver~~l1de bens, apóf a lei:t:L 6.515/77, com ~ARiA DO CARMO
FITvPp~A.l~TED~O,: ~~ larl porta9or~ do RG. n. 2.~32.~72-SS~-SP e ~p CPF (MF)
\,!l' f15Z.0?Z.47~,-~8!,\-à:~~os,
brasileiro~" rêSidefttes e 'o/~tGi1ia~os ~est.a,7~a~el na
:l~uaJuho~Mesqulta,~ ..51.'
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LIVRO NÓ2.~ RE:GISTRÓ'
GERAL
/[:'__

......•...~,..... ;.~~\.,

~~

l~.

.2 ~

.

/.":':'Data:

.

OFlciALDEiREGISTROOE
1/

I ~

Marflia. 28

\

\

\

.
\

(

I

------de t\I1órília - SP
de
\

..--

"

\

abril
I )

,
Comarca.'-'--MAR'[LIÃ'

,;1

.,~ !",,'

28 de~abril d~ 2.010.

.

\

IMÓVEIS

) /

,'..-

\

\

.

.

Por Escritura de Venda e Compra) lavrada aos 11 de II1.arço de 2.010, no) 2°
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TERCEIRA ATA
ABERTURA DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 - Item 01
CEL/DR/SPI-01
Às 10:30 horas, do dia dois, do mês de outubro, do ano dois mil e doze, reuniu-se na sala de
Licitação localizada na Rua Antônio Cintra Junior, nO 11, Quadra 3, Jardim Cruzeiro do Sul,
CEP 17030-900,
Especial

Bauru/SP,

de Licitação

12.108/2011,
atinentes

supra

com vigência

a abertura

0003010/2011
EDITAL,

sede da Região de Vendas

-

designada

através

a partir de 07/12/2011,

e classificação

de

Item 01, MELHOR

objetivando

Franqueadas,

identificada,

contratação

da

01 (REVEN

Bauru), a Comissão

da Portaria

a fim de prosseguir

"Proposta

Técnica"

-

PRT/DR/SPI-

com os trabalhos

da - CONCORRÊNCIA

PROPOSTA

TÉCNICA,

COM

PREÇO

instalação

e operação

de

Agências

N.o

FIXADO
de

NO

Correios

sob o regime de Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de

direito privado. A presente licitação e a contratação

dela decorrente

são regidas pela Lei nO

11.668, de 02 de maio de 2008, alterada pela Lei 12.400, de 07 de abril de 2011, pelo Decreto
nO 6.639, de 07 de novembro de 2008, pela Portaria nO384 do Ministério das Comunicações,
de 02 de setembro de 2011, e subsidiariamente

pelo Código Civil Brasileiro, pela Lei nO8.955,

de 15 de dezembro de 1994, e pela Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas
condições estabelecidas

neste Edital e nos ANEXOS que o integram. Conforme registros da

Segunda Ata de Julgamento e Classificação de Proposta Técnica (fls. 1103 a 1105) a comissão
analisou

a documentação

SERViÇOS

apresentada

inicialmente

pela licitante

habilitada

POSTAIS AVARÉ LTDA - CNPJ N°. 14.691.478/0001-10,

que se segue: 1) No levantamento arquitetônico
1005) não havia identificação

DE

onde foi observado o

escala 1:100 apresentado

pela licitante (folha

em legenda hachurada para a área de mesmo nível a que se

referé o subitem 2.3, 111, do anexo 2 do edital; 2) Havia divergências
área constru ída constante

AGÊNCIA

do levantamento

arquitetônico

escala

entre as metragens da
1: 100 e as informações

constan1es -na matrícula do imóvel principal (matrícula 17914), assim a comissão entendeu que,
ou a mt;ltrícula estava desatualizada

ou o levantamento

arquitetônico

estava irregular; 3) o

contrato de locação do imóvel principal (folhas 996 a 1002) foi assinado por representante
imobiliária,

no entanto não foi anexado junto

à documentação

serviços, procuração ou outro documento delegando,

de

um contrato de prestação de

à imobiliária, poderes para administrar o

imóvel, assim a comissão entendeu que não houve o atendimento

"3 - Pé-direito"

dessa declaração

informou que existem elementos

estruturais/vigas

no teto

forro, cuja distância entre esses elementos e o piso era de 2,20 metros, assim, considerando
que deve existir uma distância mínima entre o forro e o piso de 2,50 metros, a declaração não
deixou explícita qualquer possibilidade

de adequação

It

pleno do subitem 7.1, I, "b", (j

do Anexo 5 do edital; 4) A licitante apresentou a declaração modelo Anexo 6 C, porém no item

para atendimento

dessa metragem, já
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TERCEIRA ATA
DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 - Item 01
CEL/DR/SPI-01

ABERTURA

e não ao forro; 5) Na clausula 3a

que o mínimo de 2,10 se aplica a elementos estruturais/vigas
do

instrumento

estacionamento

particular

de locação

de

imóvel

não

residencial

para

utilização

gratuito aos clientes da futura agência de correios franqueada

como

(folha 1011), o

prazo estava em desacordo com o previsto no edital, pois a constava a vigência de 36 meses
contados da assinatura

do contrato

e o edital prevê no subitem 3.1.4.1 do anexo 5 do edital

que o acordo deverá possuir cláusula de vigência mínima de 3 anos contados da inauguracão
da AGF, assim a comissão entendeu que a licitante não fazia jus a pontuação no critério; 6)
Ainda em relação ao instrumento particular de locação de imóvel não residencial para utilização
como estacionamento
locador,

gratuito, apenas o Sr. MARCELO ADRIANO

sendo que o imóvel é de propriedade

também

FALZONI assinou como

do Sr. MARCIO

LUIZ LACAVA,

conforme matrícula 6.772 do imóvel, anexada ao processo sob folhas 1015 a 1016. Soma-se a
isso o fato de, em se tratando de empresa do ramo de estacionamento,

o instrumento particular

de locação das vagas deveria ter sido emitido por pessoa jurídica, sendo assinad~ pelo seu
representante

legal. Após análise da primeira documentação

da proposta técnica apresentada

a comissão julgou o que se segue:
Quad~ 01 . ..;.
.Julgamento PreUmlnar da pr<w0$a técnica (antes da vhJita de verificação illloco

.dos iteJlSd8..rosta'técni.C ..81.. ..•.......
_."'"_.~.~.~
Pontuação..
.Pontuaçáo.,
..1
Apresentada aferida peta
•.hJlgamento
na Flç!'la
COmissão

Licitante

AGENCIA
DE
SERViÇOS
POSTAIS
AVARE LTDA
Apesar da desclassificação

88

73

da licitante

Desclassificada

com base nas irregularidades

..

....
Motivo

Pelos
motivos
enumerados de 1 a
4 na Ata.
da documentação

apresentada a comissão realizou a visita de verificação dos itens da proposta técnica, conforme
disposto do item 6.6 do edital, lavrando Termo de Comparecimento
Verificação
POSTAIS

e Relatório de Visita de

(fls. 1093 a 1101), onde foi constatado que a licitante AGÊNCIA
AVARÉ

apresentada

LTDA CNPJ N°. 14.691.478/0001-10,

para o critério "Estacionamento

não consolidou

para Clientes",

DE SERViÇOS
a sua pontuação

pelos motivos elencados

nos /)

itens 5 e 6 acima. A Comissão concluiu ainda que para fazer jus a pontuação seria necessário@//
realocar as vagas para permitir a entrada/saída
adequá-las

para que atenda ao comprimento

(NBR 9050/2004).
levantamento
verificação

dos veículos ao estacionamento,
mínimo de 5,OOm, conforme

e também

norma da ABNT

Com relação ao motivo "2" elencado acima referente à divergência entre o

arquitetônico escala 1: 100 e a matrícula do imóvel apresentado,
a Comissão

concluiu

que a matrícula

após a visita de

do imóvel está desatualizada.
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CEl/DR/SPI-01

realização da visita de verificação

in loco a Comissão

ratificou o Julgamento

e a pontuação

atribuída a licitante, conforme a seguir:

tt:-

Quâdro02~.'JufgafJl~l)t?~a:prCtP()~,tíc~c,~(âp6syi~:ta
v,~ifi,9açap inc 1000 .do~itens)
.

"
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-,:/ ~,:{~-:': -, -::':-: ':, ",,~,--,;:<:~,--

~,~;:,,;-:>.,:,."<>

~~~4~~,af1",it.~~B'.
AGÊNCIA DE ~ERVIÇOS
POSTAIS AVARE LTDA
Diante da desclassificação

Pelos motivos enumerados de
1 a 4 e demais detalhamentos
re istrados na Ata.
da única licitante habilitada para o item, e de acordo com ó previsto

73

Desclassificada

no subitem 6.1.6 do Edital, os membros da Comissão deliberaram

por conceder o prazo de 08

(oito) dias úteis, contados a partir da publicação,

os prazos de recurso, para

apresentação

de novos documentos,

desclassificação,

atendendo

conforme

das causas que tenham

determinado

do artigo 48, ~3° da Lei 8.666/93.

a

A publicação

de 2012, no Diário Oficial da União, Seção 03, página 111,

1112 do processo.

folha

escoimada

escoimados

ao disposto

em 13 de setembro

ocorreu

e respeitados

A reunião

para a reapresentação

das causas que motivaram a desclassificação

da documentação

da licitante foi marcada para esta

data. Assim, prosseguindo com os trabalhos nesta data, iniciada a reunião, foram realizados os
procedimentos

de credenciamento

do representante da licitante, conforme a seguir:
«"DOCUMENTO

NOMEPO

.. E,MPRESA .
'.PARTICIPANTE

APR:ESENTADO

<CREDENCIAOO

Agência de Serviços
Postais Avaré Ltda

Eduardo
Luis
Menezes Bueno

5.455.168

RG
SSP/SP

Sócio-proprietário,
conforme contrato social

CPF 555.905.278-72
A seguir a licitante apresentou
contendo a documentação
foram rubricados

à Comissão envelope lacrado e devidamente

da proposta técnica. O envelope e os documentos

pelo representante

que a nova documentação

identificado,
nele inseridos

da licitante e pelos membros da Comissão.

da Agência

de Serviços

Postais

Registra-se

Avaré Ltda é composta por 21

(vinte e uma) folhas numeradas manualmente 01/21 a 21/21, sendo que folhas de nO8, 9, 17 e

18 possuem conteúdo no verso e a folha nO 21 se refere ao levantamento

arquitetônico

do

7

/í '

imóvel principal. Após verificação e rubricas em todos os documentos da "Proposta Técnica", oU
Sr. Presidente
documentos
posteriormente

da Comissão

e da pontuação

Especial

de Licitação

constante

na Ficha

pela Comissão, e o resultado

da União e no website

informou

que a análise

de Avaliação

da classificação

da ECT www.correios.com.br.

Técnica

dos referidos
será

realizada

será publicado no Diário Oficial

Ato seguinte,

o Sr. Presidente

da

Comissão Especial de Licitação deu a palavra ao licitante presente verificando assim se havia
alguma manifestação

a ser consignada em ata. Não houve manifestação.

Nada mais havendo

Páaina 3 de 4
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TERCEIRA ATA
ABERTURA DE PROPOSTA TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE ESCOIMA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011 -Item 01
CEL/DR/SPI-01
a ser tratado, declarou encerrada a reunião, mandando lavrar a presente ata, que depois de
lida e estando de acordo vai por todos assinada, cuja cópia é entregue ao representante
credenciado presente.

LICITANTE

Agência de Serviços Postais Avaré Ltda

~--_. ---~----..., "
•....•

JOSÉAPAR

~~~OS

Presidente da CEljDRjSPI-01

\:~
,~

CLAUDIA REGINA SOARES

\,

VALDIR F~(NDES

Membro

/

/

DE SOUZA

Membro
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ENVELOPE N.O02 - PROPOSTA TECNICA
NOME DA LICITANTE: AGENCIA DE SERViÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA.
CNPJ: 14.691.478/0001-10
CONCORRÊNCIA N.o0003010/2011 - DRlSPI MARILlAlSP
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - ECT/CELIDRlSPI-01/2011
ITEM: 01
DATA: 02/10/2012
HORÁRIO DE ABERTURA : 10:30

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

CONCORRENCIA N.o 0003010/2011N.oDO ITEM PRETENDIDÓ: 01

DRlSPI

MUNiCípIO PREDOMINANTElUF:

MarílialSP

NOME DA PESSOA JURíDICA: AGENCIA DE SERVIÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA.
CNPJ: 14.691.478/0001-10
ENDEREÇO: RUA DA COLINA, 622
COLINA DA BOA VISTA
CIDADE/UF: AVARÉ 1 SP
TELEFONE: (14) 3732.1460
FAX: (14) 3732.1460
e-mail: eauan;IC~;:;~(':3:-iG
VALIDADE DA PROPOSTA

Agencia de Serviços Postais Avaré Ltda. , inscrita no CNPJ n°
J4~.869.926/0001.22, por intermédio de sua representante legal a Sr. Eduardo Luís
Menezes Bueno, portador da Carteira de Identidade n.o 5.455.168 SSP-SP e do CPF
n.o 555.905.278-72, sob as penas da Lei, DECLARA que o Prazo de Validade desta
Proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da Reunião de Licitação

Avaré 30 de setembro de 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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ANEXO 4 DO EDITAL - FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
CONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011- DRlSPI MUNiCíPIO PREDOMINANTE/UF: Marília/SP
N.oDO ITEM PRETENDIDO: 01
LICITANTE AGENCIA DE SERViÇOS POSTAIS AVARE LTDA.
, REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO LUIS MENEZES BUENO
:1RG. 5.455.168.7 SSP SP

I

CNPJ: 14.691.478/0001.10

Endereço do imóvel principaL: AV. SANTO ANTONIO, 2.507 - BAIRRO SOMENZARI- CEPo17506.040
Área do imóvel principal: 127,50
Modelo da AGF: A1
Número de Guichês: 03
CPFÁrea do imóvel complementar:
Área total destinada à instalação da AGF: 127,50
Endereço do imóvel para estacionamento:
CRITÉRIO 01 - LOCALIZAÇAO DO IMOVEL PRINCIPAL QUANTO A DELlMITAÇAO GEOPOLlTlCA
NOTA (Nq)
( ) NO TRECHO PRINCIPAL,
25
( X ) NA REGIAO ALVO, FORA DO TRECHO PRINCIPAL
15
( ) NA REGIAO DE ATENDIMENTO, FORA DA REGIAO ALVO
1
PONTUAÇAO DO CRlTERIO
15
CRlTERlO 02 - AREA DO IMOVEL PRINCIPAL
NOTA (Nq)
X )AREA IGUAL OU SUPERIORAAREA IDEAL (MODELOA1)
20
) AREA ACIMA DE 15% MAIOR QUE A ÁREA MINIMA (MODELO A1) OU QUE A AREA DE ATENDIMENTO (MODELO A2)
10
) AREA ATE 15% MAIOR QUE A AREA MINIMA (MODELO A 1) OU QUE A AREA DE ATENDIMENTO (MODELO A2)
4
PONTUAÇAO DO CRlTERIO
20
CRlTERlO 03 - ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES
NOTA/Na)
( ) ESTACIONAMENTO
GRATUITO DISPONIBILIZADO PELA LICITANTE COM, NO MINIMO, 3 (TRES) VAGAS
15
( ) ESTACIONAMENTO
GRATUITO INDICADO PELA L1CITANTECOM, NO MINIMO, 3 (TRES) VAGAS
12
PAGO INDICADO PELA LICITANTE COM, NO MINIMO, 3 (TRES) VAGAS
( ) ESTACIONAMENTO
5
( X ) f\W) R:SSUI
O
PONTUAÇAO DO CRlTERIO
00
CRITERlO 04 - NUMERO DE GUICHÊS
(X ) PARTICIPAÇAO COM O NUMERO DE GUICHES INDICADO NO ITEM CONCORRIDO
( ) PARTICIPAÇAO COM UM GUICHE A MENOS QUE O NUMERO DE GUICHES INDICADO NO ITEM CONCORRIDO
( ) PARTICIPAÇAO COM DOIS GUICHES A MENOS QUE O NUMERO DE GUICHES INDICADO NO ITEM CONCORRIDO
PONTUAÇAO DO CRlTERlO

NOTA (Nq)
25
15
5
25

CRITERlO 05 - AREA PARA CARGA E DESCARGA
NOTA (Nq)
10
( X ) POSSUI AREA PARA CARGA E DESCARGA CONTIGUA A AREA DO IMOVEL DESTINADA AS ATIVIDADES DE
PREPARAÇÃO DE OBJETOS PARA ENTREGA À ECT (MODELOA11)
5
( ) POSSUI AREA PARA CARGA E DESCARGA ATÉ 30M DO IMOVEL PRINCIPAL (MODELO A1) OU ACIMA DE 30M E ATÉ
50M DA ÁREA DE OPERAÇÕES (MODELO A2)
O
/ ) NÃO POSSUI AREA PARA CARGA E DESCARGA
PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO
10
CRITERlO 06 - SITUAÇAO DO IMOVEL PRINCIPAL
) PROPRIEDADE DA LICITANTE
( X ) ALUGADO PARA A LICITANTE
( ) PRE-CONTRATO COM A LICITANTE

(

NOTA (Nq)
5
3
1
PONTUAÇAo DO CRlTERIO
3
PONTUAÇÃO TÉCNICA = L (PC)

I
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ANEXO 6 C DO EDITALCONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011- DRlSPI
N.o DO ITEM PRETENDIDO: 01

MUNiCíPIO PREDOMINANTE/UF:

Marília/SP

NOME DA PESSOA JURíDICA: AGENCIA DE SERVIÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA.
CNPJ: 14.691.478/0001-10
ENDEREÇO: RUA DA COLINA, 622
COLINA DA BOA VISTA
CIDADElUF: AVARÉ 1 SP
TELEFONE: (14) 3732.1460
FAX: (14) 3732.1460
e-mail: eduardolbueno@ig.com.br

DECLARAÇÃO
Paulo Wesley de Camargo Soares, registrado CREA sob o n° 0601242936,
responsável
técnico pelo levantamento arquitetônico do imóvel localizado à Av. Santo Antonio, n° 2.507, Bairro
Somenzari, CEP n° 17506-040, na cidade de Marilia , SP., atesta que este imóvel possui estrutura para
instalação de uma Agência de Correios Franqueada - AGF de 03 guichês, uma vez que ele atende aos
seguintes requisitos definidos no Edital de Licitação da Concorrência em epígrafe:

1.

Área do Imóvel-Aárea

útil destinada à instalação daAGF é de 127,50 m2

2.

Regra do Retângulo - o primeiro ambiente da área destinada à instalação da AGF, isto é, o Hall
público mais a área destinada à instalação dos balcões de atendimento ao público,permite
adequações que disponibilizem uma área livre de 62,34 m2 que permite que se desenhe em seu
interior um retângulo com dimensão de 6,40 m por 5,87 m, no qual estão çontidos 02 pilares.
Regra dos Círculos - o primeiro ambiente da área destinada à instalação da AGF, isto é, o Hall
público mais a área destinada à instalação dos balcões de atendimento ao público, permite
adequações que disponibilizem uma área livre mínima de 62,34 m2 que permite que se desenhe
em seu interior 02 circulos com diâmetro de 1 x 4,90 m. + 1 X 4,00, nos quais estão contidos 01
pilares.

3.

Pé-direito - A distância do piso ao teto atende às posturas do Código de Obras local, sendo de
2,60 m, o que atende à metragem mínima de 2,50 m. existem vigas ou elementos estruturais no
teto (laje), e a distância livre da face inferior desse elemento até o piso, éde 2,10 m.

4.

Piso em um mesmo nível- Pelo menos 100% da "área mínima" , correspondente ao item ,licitado
para instalação da AGF, possui seu piso em um mesmo nivel , sem degraus ou obstáculos,
permitindo a livre circulação dos usuários.

5.

A área se encontra em pavimento térreo.

6.

É possivel a instalação de dispositivos de acessibilidade, conforme orientações da NBR9050/04,
para comunicação entre todas as áreas de acesso público na instalação da AGF

7.

Acessibilidade - O imóvel está adequado ou permite adequações à observância da Lei n° 10.098,
de 19/12/2000, em especial quanto aos seguintes aspectos:
a.

Os acessos ao ínterior da edificação estão livre de barreiras arquitetônicas e de
obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade, de pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade rec4Jzida;
..•..•
,.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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b.

~-,

Dispõe, de um banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios de maneira
que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida.

8.

Tem toda a sua estrutura construída em alvenaria e laje.

9.

Está localizado em endereço que permite a operação das atividades franqueadas, atendendo à
norma de zoneamento local.

,.,

Avaré 30 de setembro de 2012
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de Camargo SOJlres

CREA n° 0601242936

I! .
i

AGENCIA DE SERVIÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA., inscrita no CNPJ n° 14.691.478/0001-10, por
intermédio de seu representante legal o Sr. Eduardo Luís Menezes Bueno, portador da Carteira de
Identidade n° 5.455.168 e do CPF nO555.905.278-72, sob as penas da Lei, DECLARA ciência sobre as
informações acima atestadas, e DECLARA também que não há restrições físicas ou administrativas ao
acesso de pessoas ao imóvel principal, estando atendido o requisito previsto no subitem 2.1, Inciso I, do
ANEXO 2 do Edital.
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ANEXO 6 O DO EDlTALCONCORRÊNCIA N.o 0003010/2011- DRlSPI
N.ODO ITEM PRETENDIDO: 01

MUNiCípIO PREDOMINANTElUF:

Marília/SP

NOME DA PESSOA JURíDICA: AGENCIA DE SERViÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA.
CNPJ: 14.691.478/0001-10
ENDEREÇO: RUA DA COLINA, 622
COLINA DA BOA VISTA
CIDADElUF: AVARÉ 1 SP
TELEFONE: (14) 3732.1460
FAX: (14) 3732.1460
e-mail: ",cc'.':::'""'''''''
,

DECLARAÇÃO

Paulo Wesley de Camargo Soares, registrado CREA sob o n° 0601242936,
responsável técnico
pelo levantamento arquitetônico do imóvel localizado à Av, Santo Antonio, n° 2,507, Bairro Somenzari,
CEP n° 17506-040, na cidade de Marilia , SP., ATESTA a disponibilidade de área para carga e descarga
de acordo com os requisitos definidos no item 5 do ANEXO 5 do Edital, conforme indicado na planta de
situação do imóvel.

,

Avara 30 de setembro de 2012
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..........Paulo W~sley/€té Camargo
CREA'íió 0601242936
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AGENCIA DE SERVIÇOS POSTAIS DE AVARÉ LTDA., inscrita no CNPJ n° 14.691.478/0001-10, por
intermédio de seu representante legal o Sr. Eduardo Luís Menezes Bueno, portador da Carteira de
Identidade n° 5.455.168 e do CPF nO555.905,278-72, sob as penas da Lei, DECLARA ciência sobre as
informações acima atestadas, para efeito de pontuação no item "Área de Carga e Descarga".
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1° VENCIIVENTO

NILTON BATISTA MARTELLO

IMPOSTO

': ende~ço pal'll Entrega

Tributo

21 DE ABRIL R 565

do

SANTO ANTONIO AV 2507
'SAO MIGUEL
QUADRA 018.LOTE 318

~
,.7

TI

394,00
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Confere com o OrigInai
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Valor R$

394,00
0,00

:?

Imovel

PREDIAL
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Por Escri~a
de Vertda er Cómpr@, lavrada aos 1,1' dEt março dJ~'_2.010, no 2°
Serviço Notarial Ideal, L,Jo 421~tIs. 347/349/ os propnetários NILTON 'BE /
BAPTISTA MARTELLeJe sua mulher MARIA DO CARMO FILPI MARTELLO,
!'
já"qualificados" venderam o ~óvel/pelo
'preço de R$110.000,OO, a:••..•.••.,L••••••••••••••
. \
1°)MARCELd ADRIANO FALZONI, bras~eiroJ comelbante, portado~ do RG_, !
nO 25.133.246-9-SSP/SPie inscrito nó CPF (MF) nO 191.739.988-00, casado sob o :
regime da comunhão
parcial de bens,
após a lei nO 6.515/77, com
SILVIA
- ~
.
I
!
KARINA FAVINlI(\. CAMPASSI FALZONI, brasileir~, enfermeira, portadora
'do RG. nO20.8171.095-SSP/SP
é inscrita no CPF (MF) nO 2~7.298.628-99, residentes
'\
,
e dom~~liad:oso~~sta cidade,\a ,"Rua Luis Antonio de OLiveirn., ,ri. 351, na
proporçao de 50 1'0, e ~
f
r •••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••.•.•.•..•
01..... .....•.•.•..
.
, '\ - 2°H'vlÁRCIO __
LUIZ LÁCA V A.i (brasileiro, comercianrej" portador / doRG.
nO
14.427.998-8-Stir j$j?einscrito[no
CPF (MF)~no 1}65_431.828-Ô6~é'asado ~?b .9
regime ida co¥unhãqi parcial de bens, apos a l~i nO 6.515/77, com CELtA
CRISTINA GONÇALVES
DOS SANTOS
LACA\\A,
brasileira( comerciante,
.
~,.
,.
\
\"p~rt;dora do RG.
15.805.364-3-SSPjSP e inscrita no CPF (MF) n° 1}O.570.16896, re-sidentes e dopticiliados nesta cidade~ na Avenida Cristo Rei'An. '192 BairFõl
Cascàia .•na l'roporção de 50f.l/o.
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Avenida Santo Ahtoniol~com(a área
a ser comercial; ~Conforme certidão nO

de 127,50 metros quadraqos, passou
1.551/2012, e~dida
pela Pre£e~tura;.Municipal local. Requerimentofinnado
cidade, aos 17 de julho de"2_012,e derl+ais documentos arquivados.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE iMÓVEL

... -,.,
-

"''"'',

Sao partes integrantes deste contrato de locação:

..•..•DA""~AR""'-S
r
u:::

U.l.- ~

1.1. Como LOCADORES, assim 'doravante designados, MARCELO ADRIANO FAlZONt,
brasiLeiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG. n°. 25.133.246-9, cadastrado no
CPF(IVlt') sob -o n\>o191.739.988-00, residente e domiciliado nesta cidade de Marília, Estado de São
Paulo, na Avenida Santo Antonio, 2553, CEP: 17506-040; e, MÁRCIO LUIZ LACAVA brasileiro,
casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG. n\>o14.427.998, cadastrado no CPF(MF) sob
o nO.065.431.828-06, residente e domiciliado nesta cidade de Man1ia, Estado de São Paulo, na Avenida
Cri~to Rei, 192, CEP: 17515-200, neste ato representados pela TOCA:
ADMINISTRAÇÃO DE
IMOVEIS LTOA., com sede nesta cidade çle Marília, Estado de São Paulo, na Rua São Luiz, n°. 510;
Centro, Ctt": 17500-ü05, devidamente cad<:tstradano CNPJ{MF) sob o n". 5ü.837.ulZ/OOOl-43, por meio
de seus procuradores: Mário Colombo Neto, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de
Identidade RG. n"', 3<J.826.586-5-SSP/SP., cadastrado no CPF(MF) sob o n\>o296.212.<J28-84, residente e
domiciliado nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Rua Rosário Jordão, nO34; e, Adriana
Borges de Moraes Torres, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG. n\>o
28.902.275-7-SSP/SP.,
cadastrada no CPF(MF) sob o n°. 518.808.731-68, residente e domiciliada nesta
cidade de Man1ia, Estado de São Paulo, na Rua Santo Bassan, n'" 95.

1.2. Como LOCATÁRiA, assim doravante designada, AGÊNCiA DE SERViÇOS POSTAIS AVARÉ
LTOA, pessoa jurídica de direito privado; estabelecida mi ci.dade de Avaré, Estado de São Paulo, na Rua
da Colina, n<l.622, Bairro Colinas da Boa Vista, CBP: 18706-210, devidamente cadastrada no Cl'-l'PJ{MF)
sob o n°. 14.691.478/0001-10, representada neste ato pelo sócio Sl,'°.Eduardo Luís Menezes Bueno,
hr-asileim, viúvo, pensiQnista, portador da Carteira de Identidade RG. n.••. 5,455.168-SSPfSP., caáaslr-adQ
no CPF(MF) sob o nO555.905.278-72, residente e domiciliado na cidade de Avaré, Estado de São Paulo,
no mesmo endereço supra citado..
.
\ .
.
Bntre os acima. qualificados, fica ajustado Q p;eseme instrumento panicuillr
cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

e 100açãQde imóvel,.soh as

,

02.- DO IMÓVEL:
2.1. O imóvel, objeto do presente contrato, de propriedade dos LOCADORES, está localizado nesta
cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Antonio, 2507 • Bairro Somenzari,

JtJ

CEP.17506-040.

2.2. A destinação do imóvel será de uso eKc1usivamente comerciais. para agência dos c~rreios (L/
franqueada, não podendo a LOCATÁRIA, sem a prévia e expressa autorização dos LOCADORES,
dar-lhe Qutra finalidade.
) O

.'.

!/'

2.2.1. Os LOCADORES autorizam a LOCATÁRIA, efetuar as modificações arquitetônicas no imóvel,
necessárias para adequar seu uso para agência franqueada dos correios, sendo que todas as despesa
,

responsabilidade
LOCADORES.

da LOCATARIA,

J)

\ •.

J

mesmo

que os projetos

e processos

estejam

em no e

ds

Confere com o (H{";I'!~'

I

'"~~~'!

.

~

~

..
FOR: 90 REV.:OO
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3.1.

O prazo do presente contrato será de 50-{einquenta)

meses, contados de, 29 de fevereiro

de

2012 a 28 de abril de 2016.

3.2. Findo o presente, a LOCATÁRIA,independentementede qmdquer aviso, notifícacão ou
interpelação, estará obrigado a restituir o imóvel totalmente desocupado de pessoas e coisas.
3.3. Ocmrendu interesse dos LOCADORES na rellovaçãu do cunrram, as partes, de cumum acurdo,
ajustarão novo valor do aluguel, consoante as cotações do mercado imobiliário local, valor que vigorará
para o período renovando.

3.4. Prorrogando-se

por prazo indeterminado, o presente contrato só poderá ser rescindido se houver
notificação prévia e expressa, com 30-(trinta) dias de antecedência, sendo certo que a ausência da
notificação implicará no pagamento da muita prevista no S único do artigo 6<> da lei do inquilinato.

04.- DO ALUGUEL E DEMAiS ENCARGOS
4.1. O valor do aluguel mensal ajustado e aceito pelas partes, será de R$ 2.5uO,Ou-{àois mii e
quinhentos reais), que deverá ser pago pela LOCATÁRIA, através de ficha de compensação bancária,
nm termos da cláusula 4.5 deste instrumento, impretenvelmente, ate () dia 29-(vinte e novê) de cada
mês.

4.2. O aluguel mensal acima pactuado será reajustado anualmente, tomando-se por base o valor líquido
pago no ano, aplicando-se a variação positiva do índice IGPM apurado pela Fundação Getúlio Vargas,
necessário à reposição do valor inicial contratado. Tendo em vista que na <iam do reajuste é possível que
não se tenha conhecimento do índice referente ao último mês, o cálculo do reajuste será feito tomando
por -referência o índice de 02-(dois) meses ant.eriores ao mês base de assinatura desté contrato e o índice
de 02-( dois) meses anteriores ao reajuste.

4.3. Os aluguéis e os encargos de respomabilidade

da LOCATÁRIA não pagos até o dia retro ~
estabelecido, sofrerão um acréscimo, a título de multa, de 10%-( dez por cento) sobre o valor total, juros
moratórios de l%-(umpor cento) ao mês, respondendo ainda a LOCATÁRIA pelo eventual pagamento
das despesas judiciais. e/o~ ~~trajudiciais e honorá~~s adv?~atícios, ca~cula~os na base de 20~:(vin~e por
.
cento) so.bre o valor. <lOdeoH:o, sempre que necessano o ajUIZamento <le açao para. o se.u...receOIm
.....enro, ou
10%-(dez) por cento, se a cobrança se restringir ao âmbito administrativo.

V

f9./

I

4-4:

Eventuais débitos, decorrentes do presente contrato, não pagos pela~OCATÁRlA

regularmente

instados a tanto serão comunicados

às entidades mantenedoras

de

após

ancos de dados de

11t

proteçãO ao crédito (SERASA, SPC, etc.). Tais déllitos incluem todas as despes s com as medidas)
judiciais cabíveis.
4.5. Além do aluguel ora ajustado, responderá a LOCATÁRIA pelo pagamento do WHJ, tarifa
cobran'ça bancária e taxas que incidam ou venham incidir sobre o imóvel, nelas compreendidas ta
'
tax.a de tran.sformação dO. uso do imóvel de reSiG.'e.nc.
ial pa..ra. co.merCial, a realiz.-açãfi de laUd{)~cíelétric.o, existentes ou que venham a ~er criad~s, paga~ento~ que deve:ão ser efetuados
repartlçõcs competentes, nus seus respectivos vencnnentus, m.clUSlVesuas
majurações.
.

,

FOR: 90 REV.:OO
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~ úniCO. O pagamento do IPTU mencionado nesta cláusula será responsabilidade da LO CATARIA,
ifidepefidetlte da férm.a de ~ébratlça 00 referidú impústQ, éU seja, setldú ele ~úbradQ éU ftãú jUtltarnetlte

com o aluguel.
4.6. A LOCATÁRIA manifesta sua expressa concordância em que a cobrança dos encargos da locação se
faça juntamente com a cobrança dos locativos, através de um único boleto bancário mensal, que lhe será
enviad~ através do correio, dizendõ-se ciente

e de acordo que a quit:a~ão do l{)Cativo sõmente se fará c~m

a simultânea quitação daqueles encargos.

S único. O não recebimento, por qualquer motivo, do boleto bancário, não isenta a LocAr.ÁRIA dos
ônus da inadimplência, vez que o pagamento poderá, nesta hipótese, ser efetuado nos escritórios da
Administradora, durante o horário de ex.pedientebancário.
4.7. Quando solicitado pelos LOCADORES, deverá a LOCATÁRIA eXInrr os avisos e recibos referentes

aos impostos e taxas acima mencionados, bem como efetuar a entrega dos que já estiverem efetivamente
pagos.

4.8. O valor do aluguel ajustado neste contrato está sujeito a incidência do imposto de renda na fonte,
calculado na forma do art. 620 do RIR/1999, devendo ser observado pela LOCATÁRIA, para fins de
retenção, que não integrarão a bàse de cálculo àS deduções permitidas pelo art. 14 da Lei n~. 7.739/89.

05.- DA CONSERVAÇÃO DO 1MÓVEL
5.1. A LOCATÁRIA declara receber o imóvel ora locado em perfeito.estado de conservação, obrigandose a mantê-lo em tal estado para assim restituí-lo quando finda ou rescindida a presente locação,
oorigando-se, ainda:

a)- mantê-lo em perfeita estado de higiene e limpeza;
b)- efetuar todas as obras e reparos que se fizerem necessários, excetuando-se
sua própria estrutura; .
.
c)- satisfazer às suas próprias expensas, sem direito a indenização ou retenção, toda e qualquer exigência

\

r;;

dos poderes públicos a que der causa.

d)- não fixar pregos, parafusos ou buchas nos azulejos existentes no imóvel, porquanto, caso assim ~.
proceda estará obrigada a, quando da entrega do imóvel, repor todos as peças perfuradas, por outras .darE[;

li-

mesma qualidade e cor.

5.2. À LOCATÁRIA é ex.pressamente vedado realizar quaisquer benfeitorias no imóvel ora locado,
sejam úteis, nece_~sã:iasou vol?ptuárias, sa!~o ~xpr~ssoe p:~vio c?nsen~ent,o dos L?CADO:I~E~ que ~L
se reservam no dIreltO de negá-la. As benteltonas mtroduzulas peia LocATARIA, aInda que utels ou
necessárias, ficarão desde lo.go incorporadas ao imóvel, sem que lhe assista cfueito de retenção OU" fJ

k

0A
cr

indenização ao final deste contrato.

5.3 •. Efetivadas quaisquer benfeitorias e/ou constatado qualquer dano ao imóvel pode',
LOCADORES, ao final do contrato, exigir a sua recomposição, respondendo a LOCAT'
pagamento integral dos alugueres devidos até que seja restitaído no estado em que foi entregue,

e{

o Íl!1:~o

I

da locação.

5.4. Quando necessários serviços de manutenção, conservação e recuperação do ínló e, os materiaiS a
serem empregados deverão ser da mesma qualidade dos existentes.
FOR: 90 REV.:OO
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6.1. Faz parreh-Itegnmte
do presenteinstrumen2

!?1.f\)E

VISTORIA inicialdo imóvel,

devidamente assinado pelos contratantes, que deverá ser conferido na assinatura do contrato.
6.2. A LOCATÁRIA, desde já, faculta aos LOCADORES ou seus representantes credenciados, vistoriar
o imóvel sempre que assim julgar necessário, a fim de avaliar seu estado de conservação.

6.3. Constatado qualquer dano no imóvel, os LOCADORES emitirão notificação à LOCATÁRIA para
que, no prazo máximo de 15-(quinze) dias promova os reparos necessários, às suas exclusivas expensas,
ficando convencionado, que o não atendimento à notificação dará aos LOCADORES o illreito de mandar
efetuar os reparos, cobrando o valor despendido, juntamente com o primeiro aluguel vincendo.
6.4. Pretendendo a LOCATÁRIA, por qualquer motivo, promover a desocupação do imóvel locado,
deverá comunicar, por escrito,
sua decisão aos LOCADORES ou a seu representante, com uma
antecedência mínima de lO-(dez) dias, a frm de que, após a necessária vistoria, sejam realizados os
eventuais consertos necessários à reposição do imóvel ao estado em que se encontrava quando do inicío
da locação.
~ único. Realizada a ViStoria acima mencionada e constatada a necessidade da :realização de repam:;
para a reposição do imóvel no estado em que se encontrava quando do início da locação, fica

estabelecido que neste c.aso, a LOCATÁRIA fic.ará responsável pelo pagamento dos aluguéis e
encargos contratuais e legais, até a data em que o imóvel for devidamente
restituído aos LOCADORES.

reparado e efetivamente

\

07.- üA FiANÇA

7.1. Assina também o presente contrato, como FIADOR e principal pagador, solidariamente com todas
as responsabilidades
e obrigações assumidas pela LOCATÁRIA, EDUARDO Luís MENEZES
BUENO, brasileiro, viú.vo, pensionista, portador da Cédula de Identidade RG. n". 5.455.168, cadastrado
no CPF(MF) sob o n°. 555.905.278-72, residente e domiciliado na cidade de Avaré, Estado de São Paulo,
na Rua da Colina, 622, Bairro Colinas da Boa Vista, CEP: 18706-210, fone (14) 3732-1460, declarando
expressamente:

t
jJ
p/;

a)- que está de acordo com suas responsabilidades e que as garantias não ficam ~tritas ao valor do ~
aluguel pactuado e suas majorações, amigáveis ou judiciais, estendendo-se a todas as majorações legais
ou coütratuais, cmnposições para aumeüto dO' aluguel na vigência ou prort'ogaçãO' dO' 'presente
instrumento, e ainda alterações periódicas resultante de composição amigável com a LO CATARIA. A )/
LOCAT ÁRIA~ desde já, fie1'lexpressamente 1'lutoriz2da pelo FIADOR, 1'lpromover 1'lcordopar1'l.1'l.correçl1~1 ~
do valor do aluguel sempre que o mesmo estiver defasado em relação ao mercado, bem como a modificar ri'"

~:3

::::~=::::::

:::3:::ien::::~:~o.abili&de

do~

vigor~

até a efetiva desocupação do imóvel e entrega das .chaves, sendo certo, portanto, que em face
o
FIADOR, aceitar expressamente o comando legal sem qualquer disposiç-ão em contrário, tal obrig< ção
não constituirá interpretação extensiva ao contrato de fiança, posto que legalmente contempl
o
diploma 100catícioe aqui expressamente aceito pelo FIADOR.
\

0r

\)
~4

FOR: 90 REV.:OO
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c)- que renuncia ao benefício de ordem de que trata o artigo 827 do Código Civil.
d)- que os LOCADORES não estão obrigados a dar-lli.esprevio conhecimento de que o aluguel foi
majorado, bem como, de que seu afiançado se encontra em mora para o proc.essamento da ação de
despejo, reconhecendo

como

obrigação

deie, FIADOR,

verificar

pessóah11entc a pooruaHdade

da

LOCATÁRIA decorrente dos encargos assumidos;
e)- que está ciente de que qualquer moratória concedida à LOCATÁRIA, constituirá mera liberalidade
dos LOCADORES, e não terá o condão de eXimÍ-losdas responsabilidades aqui assumidas.

fJ-

que compromete-se a comunicar os LOCADORES, através da Administradora, toda alteração de
endereço, em caso de mudança.

7.2. Em caso de morte, insolvência, tàiência ou exoneração do FIADOR, a LOCAtÁiUA será obrigada a

dar-lhes substitutos idôneos, ajuízo dos LOCADORES, dentro do prazo máximo de l5-(quinze) dias.
7.3. Extinguindo-se ou perdendo-se no curso da locação a garantia oferecida, e enquanto não for ela
substituída ou reforçada, poderão os LOCADORES, mediante simples notificação à LOCATÁRIA,
passar a c<Jbmr o alugnel antecipadamente,

na forma do attigô 42, <ia Lei n~. 8.245191.

7.4. Para exercer os direitos e dar cumprimento às obrigações deste contrato, o FIADOR e a
LOCATÁRIA declaram-se solidários entre si e constituem-se reciprocamente PROCURADORES,
conferindó-se

mutuamente

poderes especiais para receber citações, notificações e intimações, c<Jniessat,

desistir e assinar tudo quanto se tornar necessário,. transigir em Juízo ou fora dele, fazer acordos, firmar
compromissos judiciais ou extrajudiciais,

receber e dar quitação.

7.5. A LOCATÁRIA declara que se responsabiliza civil e criminalmente peta veracidade das assinaturas
lançadas pelo FIADOR
08.- DAS DISPOSICÕES

\'

ESPECIAIS

8.1. O uso ou consumo dos medidores de água e luz do imóvel, e outros que vierem a ser instalados, ~
serão de exclusiva responsabilidade da LOCATÁRIA, que deverá efetuar os pagamentos a quem de
direito em seus respectivos vencimentos.

~ Primeiro: Imediatamente após a assinatura do presente contrato, a LOCATÁRIA deverá solicitar à
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, a alteração da conta de energia para o seu nome, bem
como, o retorno para o nome dos LOCADORES quando fmda ou rescindida a locação.

",1).

tJ;;
fi-

~ Segundo: A LOCATÁRIA e seu FIADOR serão responsabilizados por eventuais alterações ocorridas }~
nos medidores de energia elétrica e água do imóvel locado (violação de lacre, adulterações de relógio, l./
eu;.), sejam elas culposas ou dolosas, desde que fique constatado que o fato gerador da alteraçãO /'.
ocorreu na vigência deste contrato, respondendo perante as autoridades competentes pela eventual
consumação de delito criminal, bem como responderão por eventuais prejUíZos causados aos
LOCADORES ou a terceiros, ensejando inclusive infração contratual para a retomada do imóvel.
~'_

JJ

.

8.2. A LOCATÁRIA. se compromete a fazer chegar às mãos dos LOCADORES os avisos e
comunicações que digam respeito ao imóvel e cujos encargos não são por ele suportados em raz.ão

\

presente avença, sob pena de responder por perdas e danos.

\

.

CÓPIA
FOR: 90 REV.:OO
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8.3. Em caso de incêndio ou acidente que exija a reconstrução do imóvel, fica, ~ste contrato rescindido,

independentemente da multa contratual~ com a responsabilidade da LOCATARIA se o fato lhe for
imputado, sendo certo também que, em caso de desapropriação do imóvel, a LOCAÇÃO será rescindida,
não cabendo aos LOCADORES
compor quaisquer prejuízos eventu.a1mente suportados pela
LOCATÁRIA.
8.4. Nenhuma intimação dos poderes públicos será motivo para que se opere a rescisão deste contrato,
salvo procedendo-se prévia vistoria judicial que constate a impossibilidade da utilização do imóvel para
os fins a que se destina.

8.5. É expressamente vedado à LOCATÁRIA sublocar, ceder, arrendar ou transferir o imóvel, no todo
ou em parte, bem como transferir o presente contrato a terceiros, estranhos a esta contratação, sem a
prévia e expressa autorização dos LOCADORES, que se reservam o direito de nega-la.

09.- DAS DEMAIS DISPOSições
9.1. A parte que infringir qualquer das cláusulas deste contrato pagará à outra, a título de multa, o valor
correspondente a três (03) alugueres, vigente à épocada infração, com a faculdade de a parte inocente
considerar resdndidaa locação, independentemente de notificação judicial ou extraju<iidaL A milita será
devida proporcionalmente ao tempo restante para o cumprimento deste contrato.

s

único: As partes contratuais consideram o despejo por falta de pagamento, como infração contratual,
por isso, sujeita a multa prevista nesta cláusula.
.
9.2. O pagamento da multa fixada no item anterior não ex:imirá a LOCATÁRIA de efetuar o pagamento
dos alugueres e demais encargos previstos neste contrato, nem de ressarcir eventuais danos causados no

imóvel.

9.3. A LOCATÁRIA comp:omete-se a efetua~junto á companhia segurad~a"' de reconhecida idoneidade,
seguro contra incêndio

e outros sinistros

do imóvel ora locado,

no

alar total necessário

à sua ~ fi.

1];[:,

reconstrução em easo de síniSlfo.
9.4. Enquanto perdurar a locação e/ou a LOCATÁRIA permanecer no imóvel, deverá, anualmente,
:enovar o s~gur.? contratado, de forma a mantê-lo sempre em bases atualizadas com o valor de reposição
ae sua cOllSrruçao .

. 9.5. Não será admitida qwilquer interrupção ou intervalos entre as apól~,
previamente renovadas, implicando a inobservância
caracterizada que estará a falta grave.

que devetão ser sempre

desta obrigação, na rescisão do presente contrato,

~'lJ
~

)f
1r

cf/

9.6. Caso os LOCADORES, durante a vigência deste Contrato, manifestem interesse na venda do
imóvel locado,

interesse

~rr -

no exercício do direito de preferência
(Artigo 27 da Lei do m<ruilinata), obriga-se a mesma, desde já, a permitir viSitaSde c<lmprad
interessa~os, três vezes por semana, em dias e horários a serem combinados entre LOCADO
e
LOCATARIA, bem como a permitir a colocação de placas ou faixas enunciativas da venda.

FOR: 90 REV.:OO

e, não havendo

da LOCATÁRIA

CÓPIA
(\
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9.7. É expressamente proibido à LOCATÁRIA a utilização de botijão de gás no imóvel, salvo instalação
própria de uso comerciaL
10.- DAS DISPOSiçÕeS

FINAIS

10.1. o presente contrato é regido pela Lei n°. 8.245 de 18 de outubro de 1.991, alterada peta Lei n"
12.112 de 09 de dezembro de 2009.
10.2. A eventual prorrogação tácita, expressa
constante.

<lU

legal desta locação abrangerá todas as obrigações neste

10.3. Fica eleito o foro desta comarca de Marília, Estado de São Paulo, por mais privilegiado que outro
.!)aja, para nele serem dirimidas toda e qualquer divergência oriunda desta contratação, inclusive, se
necessário, as ações de execução para o recehimento de alugueres, ficando as pãrtes, desde já,
autorizadas, quando necessário atos de notificação, intimação ou mesmo citação entre si, utilizarem-se de
correspondência remetida através do fax simite, e-mait ou via correio com avisô de recehimentô (AR).
E, par estarem assim justos econtratadôs, firmam, juntamente com duas testemunhas o presente instrumento em
03-(três) vias de igual forma e teor para um só :fim e efeito.

).~

AGÊNCI/l..~AIS
AVARÉLTDA
Eduardo Luis Menezes Bueno

Testemunhas:

f

s Pereira

MagdaL['.'ia.

ir
Souza

CÓPIA
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CONTRATO DE PRESTACÃO DESERVICOS
Administração
1.

de Imóvel

DAS PARTES

São partes integrantes do presente instrumento particular:

CÓPIA

A)-

MARCELO ADRIANO FALZONI, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade
RG. nO.25.133.246-9, cadastrado no CPF(MF) sob o n°. 191.739.988-00, residente e domiciliado nesta
cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Antonio, 2553, CEP: 17506-040; e, MÁRCIO
LUIZ LACAVA, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG. nO. 14.427.998,
cadastrado no CPF(MF) sob o nO.065.431.828-06, residente e domiciliado nesta cidade de Marília, Estado
de São Paulo, na Avenida Cristo Rei, 192, CEP: 17515-200, como "CONTRATANTES", assim doravante
designados.

B)-

TOCA: ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTOA., com sede nesta cidade de Marília, Estado de São
Paulo, na rua São Luiz, nO.510, Centro, CEP: 17500-005, devidamente cadastrada no CNPJ(MF) sob o nO.
50.837.012/0001-43, por meio de seus procuradores: Mário Colombo Neto, brasileiro, casado,.
advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nO.30.826.586-5-SS/SP., cadastrado no CPF(MF) sob o
nO.296.212.028-84, residente e domiciliado nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, na rua Rosário.
Jordão, nO 34; e, Adriana Borges de Moraes Torres, brasileira, casada, advogada, portadora da'
Cédula de Identidade RG. nO.28.902.275-7-SSP/SP., cadastrada no CPF(MF) sob o nO.518.808.731-68,
residente e domiciliada nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, na rua Santo Bassan, nO95, como
"CONTRATADA", assim doravante designada.

Entre os acima mencionados, fica ajustado o presente instrumento particular de prestação de serviço de
administração de bens, sol;>as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: . \
2.

OBJETO DESTE CONTRATO

2.1.
O presente contrato visa a administração, "com exclusividaqe" do imóvel pertencen'te aos
CONTRATANTES, localizado nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida Santo
Antonio, 2507 - Bairro Somenzari, destinado para fms comerciais.
2.1.1. Os CONTRATANTES autorizam neste ato que o imóvel objeto deste contrato, seja locado para
instalação e operação de uma agência de correios franqueadas.
"
2.2. Pelo presente instrumento particular, fica a CONTRATADA autorizada a administrar o imóvel
com amplos poderes para agir e de representação, especialmente para:

C
suK
.l~

2.2.1. Locar o mencionado imóvel, quando desocupado, mesmo para interessados reSident~~
outras localidades, com as garantias previstas no art. 37, e seguintes, na Lei do Inqu'ilinato, s'i(ft~
quando expressamente dispensadas pelos CONTRATANTES;
,
2.2.2. Realizar, às suas expensas, a publicidade que julgar necessária, compreendendo a divulgação em
rádio e jornal, colocação de faixas, e outras a seu exclusivo critério, visando a locação do imóvel, assim
como colher as informações cadastrais dos pretendentes e seus respectivos fiadores;
2.2.3. Fixação de valores locativos, de acordo com a pretensão e determinação dos CONTRATANTES,
bem como a observação das seguintes condições:

t

aj. Observar o valor do aluguel minimo de R$ 2.500,OO-(dois mil e quinhentos rell

~~~~

I

(\

/
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b]. Pagamento do IPTU será de responsabilidade da locatária;
e]. Prazo contratual de 5U-(cinquenta) meses;
d]. Obrigatoriedade da contratação de seguro para o imóvel será da locatária;
2.2.4. Elaborar e representar os CONTRATANTES no Contrato de Locação e Laudo de Vistoriá do
Imóvel;
I

2.2.5. Elaborar, no curso da Locação, os adendbs, renovações, e demais instrumentos que se fizerem
necessários;
2.2.6. Representar os CONTRATANTES peranté as repartições públicas, podendo praticar todos os atos
necessários que se relacionem com a locação do imóvel, requerendo e assinando o que preciso for para o
~pom
desempenho da administração;
_

.'~O
G
~

'"

~

h

," -

:lf'

-- 2.2.7. Propor, quando necessária, Ação de Despejo por Falta de Pagamento, arcando com os honorários
advocatícios de seus patronos poreIa indicados, sendo certo que as custas e despesas processuais serão
suportadas pelos CONTRATANTES, inclusive, e especialmente, quando os acionados, locatária
fiadores, ,r~sidirem em outras l.ocalidades, qu~~? será necessário o cumprimento de cartas precatórias
e/ou a pratIca de atos processuaIS em seus domIcIh:os.
I

2.2.8. Receber mensalmente o aluguel e encargos, ~endo que o valor do aluguel, deduzido da remuneração '
na cláusula 4.2 e outras despesas convencionadasl será pago diretamente aos CONTRATANTES, até 3(três) dias úteis após o vencimento do aluguel.
i
a]. Sobre os valores recebidos a título de IPTU' será cobrada a taxa de administração de que trata a
cláusula 4.2 adiante.
b]. Os recibos dos aluguéis estarão disponíveis aos CONTRATANTES no site da CONTRATADA
[www.tocaimoveis.com.br]. podendo, ainda, ser retirados em seu escritório.
2.2.9. Fiscalizar o pagamento dos encargos da locação, exigindo, sempre que julgar necessário,
especialmente ao tmal do vínculo locatício, a com~rovaçãodas respectivas_quitações;
2.2.10. Os serviços judiciais não especificados na 6láusula 2.2.7. acima, tais como Ação de Despejo para
Uso Próprio, de Ascendentes ou Descendente, D~núncia Vazia, Ação Revisional de Aluguel, etc., não
serão de responsabilidade da CONTRATADA, podendo, contudo, ser realizado pelo seu Departamento,
Jurídico que concederá aos CONTRATANTES! um desconto de 30%-(trinta por cento) sobre o~:.-)
honorários advocatícios determinados pela Tabela de Honorários elaborada pela OAB, suportando o
int~ressado todas as custas e despesas processuais. :

f

2.2.11. Em cumprimento a legislação tributária vigente, todos os recebimentos efetuados decorrentes da
locação do imóvel dos CONTRATANTES serão incluídos na DIMOB (Declaração de Informação sobre
Atividade Imobiliária), prestada pela CONTRATADA à Receita Federal.

3.

DO PRAZO DESTE CONTRATO

,J

.

rJq
~OR:

3.1. ~ prazo de duração do presente contrato
esten~erá a até 90(novenla) dias após o prazo qne
perdurar a locação realizada pela CONTRA TAD~, não podendo, em hipótese alguma ser denunciado
pelos CONTRATANTES na vigência da locação' ajustada pela primeira,. salvo o pagamento da multa
estabelecida na cláusula 05.04.

90 REV.:OO
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da locatária;

e]. Prazo contratual de 5U-(cinquenta) meses;
d]. Obrigatoriedade

da contratação de seguro para o imóvel será da locatária;

2.2.4. Elaborar e representar os CONTRATANTES
Imóvel;

no Contrato de Locação e Laudo de Vistorià do

2.2.5. Elaborar, no curso. da Locação, os adendos, renovações, e demais instrumentos que se fizerem
necessários;
2..2.6. Representar os CONTRATANTES perante as repartições públicas, podendo praticar todos os atos
. . necessários que se relacionem com a locação do imóvel, requerendo e assinando o que preciso for para o
~Jom
desempenho da administração;
.

O.:~

~ 4!')~

G

.

2.2.7. Propor, quando necessária, Ação de Despejo por Falta de Pagamento, arcando com os honorários
advocatícios de seus patronos por ela indicados, sendo certo que as custas e despesas processuais serão
suportadas pelos CONTRATANTES, inclusive, e especialmente, quando os acionados, locatária
fiadores, residirem em outras localidades, quando será necessário o cumprimento de cartas precatórias
e/ou a prática de atos processuais em seus domicílios.
2.2.8. Receber mensalmente o aluguel e"encargos, sendo que o valor do aluguel, deduzido da remuneração
na cláusula 4.2 e outras despesas convenCionadas, será pago diretamente aos CONTRATANTES, até 3(três) dias úteis após o vencimento do aluguel.

al. Sobre os valores recebidos a título de IPTU será cobrada a taxa de administração de que trata a
cláusula 4.2 adiante. .
bl.

Os recibos dos aluguéis estarão disponíveis aos CONTRATANTES no site da CONTRATADA
[www.tocaimoveis.com.br]. podendo, ainda, ser retirados em seu escritório.

2.2.9. Fiscalizar o pagamento dos encargos da locação, exigindo, sempre que julgar necessário,
especialmente,ao [mal do vínculo locatíci~, a comprovação das respectivas quitações;
2.2.10. Os serviços judiciais não especificados na cláusula 2.2.7. acima, tais como Ação de Despejo para
Uso Próprio, de Ascendentes ou Descendente, Denúncia Vazia, Ação Revisional de Aluguel, etc., não
serão de responsabilidade da CONTRATADA, podendo, contudo, .ser realizado pelo seu Departamento<.:.
Jurídico que concederá aos CONTRATANTES um desconto de 30%-(trinta por cento) sobre o{:)
honorários advocatícios determinados pela Tabela de Honorários elaborada pela OAB, suportando o
int~ressado todas as custas e despesas processuais.

f

2.2.11. Em cumprimento a legislação tributária vigente, todos os recebimentosefetuàdos decorrentes da
locação do imóvel dos CONTRATANTES serão incluídos na DIMOB (DeClaração de Informação sobre
Atividade Imobiliária), prestada pela CONTRATADA à Receita Federal.

3.

DO PRAZO DESTE CONTRATO

3.1. O prazo de duração do presente contrato se estenderá a até 90(noventa) dias após o prazo que
perdurar a locação realizada pela CONTRATADA, não podendo, em hipótese alguma ser denunciado
pelos CONTRATANTES na vigência da locação ajustada pela primeira,. salvo o pagamento da multa
estabelecida na cláusula 05.04.

(Íq
~OR:

90 REV.:OO
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5.5. No curso da locação, ocorrendo a alienação do imóvel à locatária, seja a que título for, os
CONTRATANTES estarão obrigados a pagar à CONTRATADA uma comissão de 6%-(seis por cento)
sobre o valor do negócio.
5.6. Durante o período em que o imóvel permanecer loc.ado pela CONTRATADA, a cada reajuste do
aluguel, a diferença à maior recebida no primeiro mês, reverterá em favor da CONTRATADA.

5.7. Finda ou rescindida a locação, o imóvel permanecerá com a CONTRATADA, pelo prazo de 90(noventa) dias, a fim de que, com exclusividade, possa trabalhar nova locação. Findo este prazo, caso a
CONTRA TADA não tenha obtido êxito, os CONTRATANTES terá liberdade de entregá-lo a outras
imobiliárias.

a

5.8. Quando finda ou rescindida locação, não obstante a vistoria que é realizada pelo departamento de
rescisão da CONTRATADA, os CONTRATANTES também deverá, no prazo de 05-(cinco) dias,
verificar o estado do imóvel. Decorrido tal prazo, a CONTRATADA não aceitará reclamações por
possíveis danos causados pela locatária.
5.9. No prazo de IO-(dez) dias contados da assinatura do presente contrato, os CONTRATANTES se
compromete a entregar à CONTRATADA uma cópia atualizada da matricula do imóvel. Caso não ocorra
a entrega fica a CONTRATADA, desde já; expressamente autorizada a solicitar uma Certidão da
Matrícula na circunscrição imobiliária competente, descontado o valor despendido quando do repasse do
primeiro aluguel recebido.
6.

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
6.01. Fica eleito o foro desta comarca de Marília, Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas as

divergências oriundas desta contratação.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam, juntamente com 'duas testemüT)has,'o presente instrumento,em
02~(duas) vias de igual forma e teor.' ." .. .
.
....
....
"_":'7.

Testemunhas:

~

Lv
Wílza Mi' lia Martins Pereira

~90

REVOO

".

Magda

Lút

COPIA
,',,

r
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.

www.tocaimoveis.co~r
toca@tocaimoveis,com.br

Matriz - Rua São Luiz,510 .14 3402 7000
Plantão Universitário -Ao lado da Unimar : 14 3413 2000 ' :
Unidade Zona Norte - Av,República,2995 ,1~32216600
'
Matr;z Creei ).5764

2Y

t ,..'

Zona Norte CrEci:1.20782

3.2. A denúncia do contrato só terá validade se efetuada por escrito, através de carta protocolada no
escritório da CONTRATADA, ou enviada com AR, ou via notificação extrajudicial remetida atrav~s de
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, com 30-(trinta) dias de antecedência do vencimento do
contrato de locação.
.
Prorrogada a locação sem que tenha havido a denúncia mencionada no item anterior, o presente
contrato estará automaticamente renovado pelo mesmo prazo de vigência do contrato de locação
renovado.

3.3.

4.

DA REMUNERAÇÃO
4.1. Efetivada a locação do imóvel, em ressarcimento das despesas suportadas pela CONTRATADA tais

como elaboração e pesquisa de cadastro tanto da locatária como de seus fiadores; elaboração do contrato
de locação, vistoria do imóvel e confecção do respectivo laudo; despesas com divulgação, etc, os
CONTRATANTES pagarão à CONTRATADA o percentual de 50%-( cinqüenta por cento) do
primeiro aluguel recebido.
4.2. Além do ressarcimento acima referido, a título de remuneração pelos serviços ora contratados, os

CONTRATANTES pagarão à CONTRATADA a porcentagem de 10%-(dez por cento) sobre o aluguel
mensal e demais valores recebidos, percentual que será deduzido diretamente do aluguel quando de seLÍ
recebimento, sabendo-se que o referido percentual somente será deduzido a partir do segundo mês do
aluguel recebido.
4.3. Se houver atraso da Locatária no pagamento dos alugueres, as importâncias recebida,s a título de

multa serão repassadas aos CONTRATANTES.

5.

DAS DISPOSIÇÕES

ESPECIAIS

5.1. Os CONTRATANTES declaram que todos os encargos incidentes sobre o imóvel, em especial o
consumo de água e de luz, IPTU, despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio encontram-se
rigorosamente quitadas até está data.
5.2. A CONTRATADA

'"

,

'

não terá qualquer responsabilidade sobre eventuais estragos ou depredações
sofridas pelo imóvel no período em que não estiver locado, sendo certo que, se tais danos ocorrttre
durante a locação, ficará obrigada a acionar o seu Departamento Jurídico para as medidas que se fize m
'n,e~~essárias,promovendo as ações cabíveis contra a locatária e seus fiadores visando a reparaçã ,
danàs ,causados. Os CONTRATANTES, também nesta. hipótese, estarão isento dos honorário'
advocaticios, arcando apenas com ~,custa~. processua;s.

.' .

_%

. .

5.3. Ffca a CONTRATADA desde Ja autonzada a,realIzar no nTIovela necessana conservaçao e ~quen

reparos, neles compreendidos telhado, ferragens; hidráulica, elétrica, etc., desde que seu custo não s j
superior a IO%-(dez por cento) do valor do aluguel. Caso as despesas sejam superiores àquele percentual#
dev~rá a CONTRATADA solicitar autorização prévia dos CONTRATANTES.

a

5.4. "Efetivada

a locação, caso os CONTRATANTES resolva rescindir o presente contrato, ficarão
obrigados a pagar à CONTRATADA, a título de muita contratual, a taxa de administração de que trata a
cláusula 04.02, até o final do contrato. O pagamento deverá ser feito de uma só v.
.ato da rescisão.
Caso a locação tenha se prorrogado por prazo indeterminado, a multa, desde j con ncionada, será
equivalente a 50%-(cinquenta por cento) do valor de um aluguel vigente à época da resc'
".

'4 ~
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Matriz - Rua São Luiz, 0,1434027000
.
• •
Plantão Universitário - Ao lado da Unimar. 14 3413 2000
Unidade Zona Norte - Av. República, 2995 .1432216600
Matriz Çreei J5764

Zona Norte (reei: 1.20782

5.5. No curso da locação, ocorrendo a alienação do imóvel à locatária, seja a que título for, ós
CONTRATANTES estarão obrigados a pagar à CONTRATADA uma comissão de 6%-(seis por centà)
sobre o valor do negócio.
5.6. Durante o período em que o imóvel permanecer locado pela CONTRATADA, a cada reajuste do
áluguel, a diferença à maior recebida no primeiro mês, reverterá em favor da CONTRATADA.
5.7. Finda ou rescindida a locação, o imóvel permanecerá com a CONTRATADA, pelo prazo de 90-

(noventa) dias, a fim de que, com exclusividade, possa trabalhar nova locação. Findo este prazo, caso a
CONTRA TADA não tenha obtido êxito, os CONTRATANTES terá liberdade de entregá-lo a outras
imobiliárias.
5.8. Quando finda ou rescindida a locação, não obstante a vistoria que é realizada pelo departamento de
rescisão da CONTRATADA, os CONTRATANTES também deverá, no prazo de 05-(cinco) dias,
verificar o estado do imóvel. Decorrido tal prazo, a CONTRATADA não aceitará reclamações por
possíveis danos causados pela locatária.
5.9. No prazo de lO-(dez) dias contados da assinatura do presente contrato, os CONTRATANTES se
compromete a entregar à CONTRATADA uma cópia atual izada da matrícula do imóvel. Caso não ocorra
a entrega fica a CONTRATADA, desde já, expressamente autorizada a solicitar uma Certidão da
Matrícula na circunscrição imobiliária competente, descontado o valor despendido quando do repasse do
primeiro aluguel recebido.

6.

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
6.01. Fica eleito o foro desta comarca de Marília, Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas as
divergências oriundas desta contratação.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrument().em
02~(duas) vias de igual forma e teor. .

MAR~

FALZONI

A

-11_ L,

~.
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TOCA A M. DI;JM~
.
M rio CofurííljQ Neto
Adriana $orges de Moraes Torr

Wilza M,
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CREA ...Sp ~.'".'

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

ART de Obra ,ou Serviço

Lei na 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Estado de São Paulo

92221220121215168

1. Responsável Técnico ----

PAULO WESLEY DE CAMARGO SOARES
Titulo Profissional: ENGENHEIROCIVIL

RNP: 2602728535
Registro: 601242963.SP

EmpresaContratada.:

Registro: OOOOOOO-SP

2. Dados do Contrato
Contratante:AGENCIA

DE SERViÇOS

_
POSTAIS

AVARÉ

LTDA.

CPF/CNPJ:14.691.478/0001-10

Endereço:' Avenida SANTO ANTÔNIO
Complemento:- DE 1612/1613

N°: 2507

A 3170/3171

Bairro: SOMENZARI

Cidade: Marília

UF: SP

Contrato: Sem número
Valor: R$ 1,00

Celebradoem:

10/09/2012

CEP: 17506-040

Vinculada à Ar! nO:

Tipo de Contratante: Pessoajurldica de direito privado

Ação Institucional:
3. Dados da Obra Serviço
Endereço: Avenida SANTOANTÓNIO

_
N°: 2507
Bairro: SOMENZARI

. Complemento:. DE 1612/1613 A 3170/3171
Cidade: Marilia

UF: SP

CEP: 17506-040

Data de Inicio: 10/09/2012
Previsãode Término: 10/12/2012
CoordenadasGeográficas:
Finalidade:Comercial

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

,......

_
Unidade

Quantidade
Assessoria

1

Projeto

Edificação de Alvenaria

Comercial

127,50

metro quadrado

Direção

Edificação de Alvenaria

Comercial

127,50

metro quadrado

Direção

2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
---

5. Observações

---

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento ás regras de acessibilidade previstas rias normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto nO
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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CÓPIA
---7. Entidade
ASSOCIAÇÃO

DE ENGENHEIROS

DE TATU!

/'\

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

-,::1/

ti"ti"Y'

~

".

'

t.'I ~

de

/

;lo 1.1/

de

._._£ã\a..r:- -----1(::~~-_ .._._-_
.._- ./...-át,-MPP. 1M.vu~
:

Local

......J

..•.. PAULOWEStÊ~

CAMAR

~F:
";"

/

/

AGENCIA DE SER

20/09/2012
650570764

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no slte do Crea.
• A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br
• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

.I
.

!

I

A. -,'CPF/CNPJ:

Registrada em:

9. Informações

051.89.9'.'338.81
__ /

-...-.-.

Valor ART R$ 40,00

II'IJ

I
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de Classe

REGIONAL

Resolução

20/09/2012

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Valor Pago R$ 40,00

- BANCO DO BRASIL -

Nosso Numero:

92221220121215168

Versão do sistema

10:54:22
0096 .

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: EDUARDO LUIZ M BUENO
AGENCIA: 6544-7
CONTA:

ConÍ€\re Ç(i!'Y1 a

15.984-0 :

================================================

.._!J~j

Origiml!

(O I

i

BANCO DO BRASIL

----------------------------------- .•.•------------

00199222102922212201121215168218154710000004000
NR. DOCUMENTO
92,001
NOSSO NUMERO
9222~220121215168
CONVENIO .
00922212
CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E
3336/00401783 .
AGENCIA/COD. CEDENTE
01/10/2012 :
DATA DE VENCIMENTO
'20/09/2012
DATA DO PAGAMENTO
40.00
VALOR DO DOCUMENTO
40.00
VALOR COBRADO
================================================

NR.AUTENTICACAO

7.A2F.891.811.EF1.B2B

Leia no verso como conservar este documento.
entre outras informações.

~.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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LEGENDA. ( SITUAÇÃO PROPOSTA ):
~

PA~EDE A CONSERVAR

~

PA~EDE A CONSTRUIR
PMl.EDE A DEMOUR
EDIFICAÇAo

CIRCULO DE DIÂMETRO IGUAL A 4,00M. E ÁREA IGUAL E 12,57M'

REA IGUAL A 127,5OM'

CIRCULO DE DIÂMETRO IGUAL A 4,90M. E ÁREA IGUAL A 15,39M'
RETÂNGULO

DE 6,40 x 5,87M. E ÁREA IGUAL A 37,57M'

ÁREA HACHURADA ONDE O PISO É DO MESMO NivEl
U-.RGA E DESC.A,RG-4
ÁREA UT!L IGU.ALll, Z2,7S!'J2

OBSERVAÇÕES:

.'aJ •.

R8tt3:,:Oô:!
ce!~;.:ad::!

- O PÉ DIRET~. DA LAJE AO PISO É IGUAL A 2,80 METROS E SERÁ MANTIDO.
- ONDE EXISTIREM aEMENTOS
NO MíNIMO DE 2,10 METROS.

ESTRUTURAIS

.:..:;r,fe)';T:(,j\j3R

O PÉ DIRETO

£'Ü:fJ

!

~;'Jii>j~' ~~~~~~~~~~~~~~~.!&i'~~~~~~~~.~
TITULO:

PLANTAS DAS SITUAÇÕES ATUAL E PROPOSTA

ÚNICA

'-';;';:'=,;"'r""U,!>';~~i"'"",\",,:2.°-,,,!S••,!J"i7P'I;;W,ltê.~1i,wr;miJ:;;'U:W=-N.~J:'mr'''-'.~.v!r;t''''od'''J=l;''::l.F~~r.-~r#M!'''''r.''''''li''~"='W-';;""'fSlr<l:1':)':I';:'::~~-;:;!;!;i;IJ.'ilJl.v

••"7(;t,,,,7~~,\=,",.P1,~'~~l;;iI::!lIlCTh=~~"""~

--;õ4 .

REV. ASSUNTO,

DATA -24.09.2012

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

DE AGF

ESC

-INDICADA

INTERRESADO:

AGÊNCIA DE SERViÇOS POSTAIS AVARÉ LTOA
LOCAl:

AVENIDA

SANTO ANTONIO,

BAIRRO SÃO MIGUEL,

ART (Anotação

de Responsabilidade

lOCALIZAÇÃO

2507

MARrUA / SP

Técnica:

92221220121215168
(si escala)

;'

/
/

!

>'~d£~~:-~~~;;.j;=.;,
~';~~~~~~~~
Engenheiro

DE CAMARGO SOARES

avi!

I

CREA-SP ~": 0601242963

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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A. Serviço
1.,LJ::!;1"'.7Zr:;'

Sala

:}.(;,

.llUb:;10.e'im'

!'
i~;

5.7C

!

Copa
A.Uu!:12~5r:f

<::

:::11
(Ares Descoberta) I

;;

I

I
>

I I

,"','''-

''''U"' '2"'"
Vaga 1

I

ii I

I I

Pritio
(Área Desccberlaj

~

11,00

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49368027.
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1.54
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5.25

"
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J~;

Sala

3,7[.
;9.

~-

8:
li:

COpa
2.35

,~f

Wc.

.5! ~
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.g

u

.,0

~1
5-

g.

c

~~
~~
:g ir:

!!l

5,2S

-$.

~
Sala

11

I,

Sala

..

Sl

L

2}5
;;;,30

4,12

~.

i

(Are. Desccbert.)

I

Garagem

I

dt

I

.

.._._._
_

Pátio

II

(lÍrea Descoberla)

i

L

11,00

~:.;:~Ç3~
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