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ANEXO

MALA DIRETA ESPECIAL NORMAL E URGENTE

1. Definições
1 .1 . Serviço de recebimento, tratamento e distribuição de objetos promocionais em domicílio,denominados Mala Direta. postados com endereço, em âmbito nacional, com possibilidade de
devolução eletrõnica da informação de nõo-entrega ou sua devolução fíiíco
l .l .t Devolução Eletrõníca: o envio de informação eletrõníca dos motivos da nõo entrega dos
objetos aos destinatários.
1.1 .2 0pcionalmente, poderão ser utilizados os serviços adicionais de Regístro, de Aviso deRecebimento-AR, de Mão Própria MP IEntrega ao Próprio Destinatárlol, de Devolução Física,de Colete e de Valor Declarado, oferecidos pelos Correios
1.1.3 Devolução Física é a devolução dos objetos não-entregues ao remetente, mediantepagamento.
1 .2 No presente ANEXO, serão aceitas, exclusivamente. pastagens de objetos cujo remetenteseja a própria CONTRATANTE ou, no caso de holding, desta e de suas controladas
2 A CONTRATANTE se compromete a
2.1 Postar somente objetos que se enquadrem em uma das definições de Mala Direta
especificadas a seguir:

Mala Direta: É a comunicação direta com o cliente potencial ou consumidor, com
apelo comercial, através do envio de peças promocionais, como: folhetos,catálogos, fitas de áudío/vídeo, disquetes etc, tendo ou não associado a sí uminstrumento de resposta a ser utilizado pelo cliente ou destinatário, para o
estabelecimento de um canal de comunicação, que permita uma resposta
mediada ao apelo;

11. Propaganda: Qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoalde ideias, produtos ou serviços efetuada por um patrocinador identificado;
Peças Promocionais: para efeitos postais, são aquelas obtidas por meio de
mpressão gráfica ou magnética, em vários exemplares idênticos, constituídas deuma ou mais folhas, contendo anúncios, matérias pagas, matérias especiais etc
destinadas a promover o desenvolvimento das vendas de um determinado
produto ou serviço, de divulgar eventos culturais, religiosos, esportivos etc

lv. Considera-se, também. como peças promocionais outros tipos de materiais
também utilizados para divulgação, tais como: fitas de áudio e vídeo, CDs deáudio e multimídia, chuveiros, bonés, camisetas, amostras etc
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V Periódicos: jornais, revistas, fascículos e outras publicações periódicas

2.2 Obedecer às condições gerais de aceitação de objetos quanto ao peso, natureza doconteúdo, dimensões, formato, endereçamento e demais normas previamente informadas
pelos Correios
2.3 Codastrar no Sistema Díreto, os objetos a serem postados
2.4 No caso de ÀÁídía Antecipada
2.4.1 Personalizar e cadastrar, no Sistema Direto, o formato e leiaute do arquivo de pastagemconforme orientações que serão fornecidas pelos Correios.
2.4.2 Realizar pastagem de arquivo eletrõnico de pastagem em endereço eietrõníco a serinformado pelos Correios, em formato e ieioute conforme modelo a ser disponibilizado pelosCorreios.
2.4.2.1 Para utilizar o processamento de validação de CEP e Unítízação Virtualeletrõnico deverá ser postado no prazo mínimo de 48 horas antes da pastagem física

o arquivo

2.4.3 Confirmar os dados de portagem no Sistema Direto
2.4.3.1 Caso o tempo determinado seja expirado, o sistema confirmará os dados de pastagemautomaticamente
2.5 Cumprir com os pré-requisitos de pastagem estabelecidos para uso dos serviços MalaDireta Especial Normal ou füala Direta Especial Urgente, conforme o caso
2.5.1 Imprimir as chancelas de franqueamento do serviço Maia Direta Especial, e as relativasao serviço de Devolução Eletrõníca ou Devolução física, conforme orientações fornecidas pelosCorreios
2.5.2 No caso de etiqueta de endereçamento, as chancelas poderão ser impressas na
própria etiqueta, desde que se preserve o formato estabelecido no leiaute fornecido pelosCorreios e se respeite a área destinada ao endereçamento
2.5.3 No serviço de Devolução Eletrõnica. sempre que possível, imprimir no v©íso do objeto,no local indicado para o remetente, a frase ''Ao Carteiro: Em caso de serviço de DevoluçãoEletrõnica. por gentileza, efetuar a baixa deste objeto no Sistema CEDO, indicando o motivo de
sua nõo-entrega
2.5.4 No serviço adicional de Devolução física. indicar, no verso do objeto, o NOME e o CEP
da agência dos Correios responsável pela devolução dos objetos, estabelecida em comumacordo entre os partes.
2.5.5 Indicar no objeto ou em seu invólucro, opcíonalmente. os motivos da não-entrega paradevidas anotações por parte do carteiro.
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2.5.6 Imprimir nos rótulos dos amarrados, unítizadores e etiquetas, os códigos ID Díreto emformato de código de barras, no padrão 128 Set C, conforme orientações fornecidas pelosCorreios
2.5.7 Postar os objetos acompanhados dos documentos de pastagem, conforme modelosfornecidos pelos Correios, em abrangências distintas, considerando a distribuição local, estadual
e nacional, seguindo os seguintes critérios:

A carga deverá atender ao Plano de Unítízação Virtual e/ou Plano de Triagemconforme o caso;
ll. Os objetos devem estar encabeçados, faceados, triados e agrupados emamarrados e unitizadores conforme Plano de Unitização Virtual e/ou Plano de

Triagem, para postogem. nos horários e locais acordados previamente com a
CONTRATADA;

2.6 fixar, quando for o caso, em cada objeto,devidamente preenchido.
o respectivo Aviso de Recebimento

2.7 Apresentar os objetos aos CORREIOS de forma a permitir a verificação de seu conteúdo
2.7.1 No caso de pastagem de objeto totalmente fechado, indicar em seu invólucro, em
local apropriado, a seguinte informação: ''FECHAMENTO AUTORIZADO - PODE SER ABERTO PELOSCORREIOS''
2.8 No ato da pastagem, apresentar o Cartão de Pastagem fornecido pelos Correios
2.9 Realizar o cancelamento de portagem no Sistema Direto, caso o peso ou a quantidadeaferida pelos Correios nõo sejam aceitas pela CONTRATANTE, na hipótese de ser constatada
divergência entre o aferido pelos Correios e o informado pela CONTRATANTE.
2.10 Realizar a autorização de pastagem no Sistema Díreto, caso o peso ou a quantidadeaferida pelos Correios sejam aceitas pela CONTRATANTE, na hipótese de ser constatada
divergência entre o aferido pelos Correios e o informado pela CONTRATANTE.
2.1 1 Retirar todos os objetos retornados com devolução física nos locais definidos e em diasacertados com os Correios, nunca havendo um intervalo maior que dez dias entre duasretiradas consecutivas, exceto se nada houver a receber.
3 0s CORREIOS se obrigam a
3. 1 fornecer previamente à CONTRATANTE

1. Leiautes de arquivos eletrõnícos, no caso das modalidades Mídia Antecipada;
ll. Orientações necessárias ao cumprimento do estabelecido nos itens 2 e 3 deste

ANEXO.
11 O acesso ao servidor de arquivos e ao Sistema Díreto
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lv Cartão de Pastagem para cada Dependência/Credenciada da CONTRATANTEcredenciada a utilizar os serviços incluídos no presente ANEXO:
V. Tabelas de Preços relativas aos serviços previstos neste ANEXO e respectivasatuaiizações;
VI. Para as postagens registradas, as faixas numéricas de registros e o ieiaute docódigo de barras a ser utilizado na impressão do número de regístro do objeto.

3.2 Receber os objetos postados pela CONTRATANTE em unidades operacionais previamentedefinidas, observando-se o item 3.2 neste ANEXO, bem como suas condições de apresentaçãode acordo com manuais internos dos Correios.
3.3 Quando da prestação de Serviço de Cometa programada, coletar os objetos em locais e
horários previamente acertados com a CONTRATANTE.
3.4 No coso de J-dídia Antecipada
3.4. 1 Analisar o arquivo de pastagem da CONTRATANTE com base no leioute cadastrado nosistema e nas informações de cadastro, devolvendo os arquivos de validação

Arquivo eletrõnico de validação, conforme leiaute fornecido pelos Canelascontendo a informação de validação ou a informação dos motivos deinvalidaçõo de arquivo;
Conforme o caso, arquivo eletrõnico de log de erros, conforme ieiaute fornecido
pelos Correios, com os registros excluídos do arquivo eletrõníco de pastagem por
molívo de invalidação do CEP;

11 O prazo de validação e disponibilização dos arquivos de retorno mencionadosneste item é de, no máximo, 12 horas após o recebimento do arquivo eletrõnícode portagem

3.5 Receber a carga nas Unidades de Pastagem definidas em comum acordo com aCONTRATA NTE
3.6 Pesar a carga em abrangências distintas. considerando a distribuição local, estadual e
nacional, conferindo a quantidade de objetos em relação ao informado pela CONTRATANTE
3.6.1 Na hipótese de o peso ou de a quantidade de objetos estarem iguais ou dentro damargem de tolerância de 2% jdoís por cento), para mais ou para menos, com referência aonformado pela CONTRATANTE, realizar os demais procedimentos operacionais de recepção da
carga. líberando-se a carga para tratamento e distribuição
3.6.2 Na hipótese de ser constatada divergência de peso ou de quantidade entre o aferidopelos Correios e o informado pela CONTRATANTE que excedam à margem de tolerância de 2%Ídoís por centos, para mais ou para menos, a CONTRATANTE deverá ser imediatamente
consultada, a fim de se posicionar quanto à aceitação ou nõo do aferido pelos Correiosseguindo o seguinte critério:
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Caso o peso ou a quantidade aferida pelos Correios sejam aceitou pelaCONTRATANTE, seguir com os demais procedimentos operacionais de recepçãoda carga;
Caso o peso ou a quantidade aferidos pelos Correios não sejam aceitas pelaCONTRATANTE, a carga ficará retida. devendo a CONTRATANTE comparecer aosCorreios, de imediato, para nova conferência de ambas as partes. Na hipótese demantida a discordância de peso ou de quantidade aferida pelos Correios, a
carga deve ser retirada pela CONTRATANTE no prazo máximo de Ot juml dia útil,realizando-se o cancelamento de portagem

3.6.3 No caso de pastagem na modalidade ''sem mídia'', os Correios efetuarão, no ato daportagem ou posteriormente, a verificação de divergências na carga jobjeto nõo encontrado.objeto duplicado, objeto ló utilizado e CEP com abrangência superior ou infeRorl, poramostragem
3.6.3.1 Na hipótese de ser constatado algum tipo de divergência na carga apresentada pela
CONTRATANTE, os Correios calcularõo os ajustes de faturamento, conforme Tabela de Ajuste de
Faturamento, anexa ao presente documento.

1. O ajuste de faturamento será calculado tendo por base o percentual de objetosinconformes em relação ao número total de objetos da amostra;
11. A quantidade de objetos que sofrerão o ajuste de faturamento será o resultado daaplicação do percentual apurado, conforme incisa anterior, sobre a quantidadetotal da carga

3.6.3.2 A CONTRATANTE será consultada a fim de se posicionar quanto à aceitação ou nõo
do ajuste de faturamento efetuado pelos Correios, seguindo o seguinte critério:
1. Caso o ajuste de faturamento efetuado pelos Correios seja aceito pelaCONTRATANTE, seguir com os demais procedimentos operacionais de recepçãoda carga;

Caso o ajuste de faturamento efetuado pelos Correios não seja aceito pelaCONTRATANTE, a carga ficará retida, devendo a CONTRATANTE comparecer aosCorreios, de imediato, para nova conferência de ambas as partes. Na hipótese demantida a discordância de ajuste de faturamento efetuado pelos Correios, acarga deve ser retirada pela CONTRATANTE no prazo máximo de 01 (uml dia útilrealizando-se o cancelamento de portagem
3.6.4 Entregar a Lista de pastagem à CONTRATANTE, colhendo-se as devidas assinaturas
3.7 Expedir os objetos para os locais de destino e entrega-los, conformeestabelecidas pelos Correios, para a prestação dos serviços previstos neste ANEXO

normas

3.8 Cumprir os prazos de entrega das Malas Diretas conforme prazos de distribuição de
objetos não-urgentes ou urgentes, definidos pelos Correios e disponíveis no endereço eletrõnicodos Correios lwww.c arreios.com,bEI, de acordo com o ser/iço contratado
3.9 Disponibilizar à CONTRATANTE
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3.9 . 1 Os dados dos objetos nõo entregues com seus respectivos motivos de nõo-entrega
3.9.2 Relatório on-lhe do desempenho das entregas com base na relação entre os objetos
postados e os registros de não-entrega efetuados nas unidades.
3.10 Restituir os objetos identificados com a chancela do serviço de Devolução física cujaentrega ao destinatário nõo tenha sido possível, encaminhando-o à unidade operacíona
indicada pela CONTRATANTE
3.10.1 Quando da retirada dos objetos em devoluçãoassinatura por parte da CONTRATANTE, para faturamento.

física . emitir comprovante para

3.10.2 No caso de nâo retirada dos objetos em devolução física, emitir Lista de Devolução
relativa à prestação de serviços de Devolução física, independentemente de aviso prévio
3.10.2.1 Neste caso, efetuar a entrega dos objetos no endereço da CONTRATANTE, por meiode serviço Devolução Física Nâo Retirada, com o respectivo faturamento desse serviço nocontrato da CONTRATANTE, independente de aviso prévio.
4 Preços
4.1 0 preço peia prestação do serviço de Mala Direta Especial Normal será de acordo como peso individual de objeto postado, correspondente ao valor fixado na modalidade da Tabelade Preços faixa 1 1 vigente na data de pastagem, considerarldo a distribuição local, estaduae nacional, bem como, em suas especificidades, os serviços adicionais contratados
4.2 0 preço pela prestação do serviço de À4ala Direto Postal Especial Urgente será deacordo com o peso individual de objeto postado, correspondente ao valor fixado namodalidade da Tabela de Preços vigente na data de pastagem, considerando a distribuiçãolocal, estadual e nacional, bem como, em suas especificidades, os serviços adicionaiscontratados.

4.3 0 preço pela prestação dos serviços de Devolução física e Devolução física NãoRetirada será de acordo com o estabelecido na Tabela de Preços dos referidos sewíços vigente
na data da restituição do objeto ao remetente.
4.4 0s objetos postados como Mala Direta Especial que contenham encartescaracterizados como Carta-Resposta. terão desconto de 1 ,5% no valor da portagem do serviço
básico

5 Disposições Gerais
5.1 É permitida a impressão de mensagens comerciais e de frases de efeito.ou nõo, no verso e anverso do envelope. na forma de apelo promocional

personalizadas

5.2 Ao optar pela Devolução Eletrõnica, a CONTRATANTE autoriza os Correios a destruir osobjetos não entregues.
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5.3 São de propriedade da CONTRATANTE o banco de dados e quaisquer outrosdocumentos de sua emissão colocados à disposição dos Correios, devendo ser mantidos sob
sigilo, nõo podendo ser:

Divulgados ou utilizados de forma gratuita ou onerosa.
autorização da CONTRATANTE:

sem prévia e expressa

11 Utilizado para fins diversos dos estabelecidos neste contrato
5.3.1 A quebra de algum dos critérios estabelecidos neste item poderá gerar penarescisão contratual, conforme previsto no contrato do qual este ANEXO faz parte

de

5.4 Poderão ser aceitas objetos contendo encartes, desde que nõo descaracterizem o
formato original do objeto, podendo se constituir de formulários, listas de preços, Carta/Cartõo-
Resposta
5.5 É permitida, a inclusão de brindes e amostras de produtos, desde que esses objetos sejamde tamanho e espessura reduzidos e não embaracem a expedição, o tratamento, a distribuiçãoe nem sejam integrantes da relação de proibições apresentadas pelos Correios, que tambémdeve ser observada para o conteúdo dos objetos
5.5.1 Neste caso, os Correios fornecerão as faixas de CEP das localidades abrangidas por taisdocumentos
5.6 Os objetos postados sob registro serão devolvidas ao remetente
5.7 Em caso de extravio, perda ou espolíaçõo de objetos postados sob registro, a
responsabilidade dos Correios está limitada aos preços postais mais o valor de índenízaçõoconstante da Tabela de F'ruços e Tarifas de Serviços Nacionais.
5.8 Nos casos de objetos registrados com valor declarado.
pelos preços postais, acrescidos do valor declarado.

os Correios se responsabilizam

5.9 A CONTRATANTE deverá consultar os Correios, com antecedência. quando danecessidade de desenvolver peças promocionais fora dos padrões usuais.
5.10 A CONTRATANTE é a única responsável pelo fornecimento dos produtos comercializados,condições de pagamento e outros compromissos declarados e assumidos no material depropaganda
5.11 0 serviço previsto no presente ANEXO refere-se à entrega domiciliária de peçaspromocionais, sendo proibida sua utilização como sistema de distribuição de mercadorias entrefabricantes e lojistas, venda díreta ao consumidor ou qualquer outra situação que caracterizerelacionamento comercial semelhante
5.12 0 presente anexo é parte integrante do contrato celebrado entre a CONTRATANTE e osCorreios
5.1 3 ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do contrato do qual este Anexo faz parte
para efeitos de cumprimento das bases acordadas entre a CONTRATANTE e os Correios
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.)Correios
6 Vigência do ANEXO
6.1 A partir da inclusão deste ANEXO, ficando vigente até o data de encerramento doContrato originário ou, antes desta data. por meio de assinatura de Termo Aditivo, conformedescrito no subítem 2.2 do Contrato de que este ANEXO faz parte.
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Anexo Tabela de Ajuste de Faturamento
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Tipo de Divergência Ab ronaência do obieto

N - Obieto nãoencontrado

D - Objeto Duplicado
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FICHA TÉCNICA - MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL

MODALIDADE DA TABELA

PERIODICIDADE

COTA MÍNIMA DE FATU RAMENTO

PRÉ-DEFINIDOAUTOMÁTICO
TEMPO DE CONFIRMAÇÃO DA PASTAGEMMÉDIA ANTECIPADA
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ANEXO

SERVIÇOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS

l . OBJ ETO
1.1 Serviços para envio de bens, com ou sem valor declarado, e documentos, em âmbito
nacional, abrangendo o recebimento ou a coleta, o transporte e a entrega ao destinatário.
1 .2 Sõo serviços de encomendas contemplados neste instrumento
al SEDEX: serviço expresso para envio de mercadorias e documentos
b) SEDEX Hoje: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garanfída nomesmo dia de pastagem
cl SEDEX 1 0: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida até as lOhoras do dia útil seguinte ao da pastagem
dl SEDEX 1 2: sewiço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida até as 12horas do dia útil seguinte ao da portagem
e} PAC: serviço não expresso para envio de mercadorias
rl LOGÍSTICA REVERSA: serviço de retorno de encomenda, mediante autorização de pastagem.com possibilidade de entrega simultânea de outra encomenda no momento da portagem ouda colÊta0

1 .3 São serviços adicionais de encomendas contemplados neste instrumento
al Aviso de Recebimento IARj: serviço adicional que possibilita a devolução do aviso deconfirmação da entrega com data e assinatura do recebedor da encomenda
bl Cometa Domiciliar Programada: serviço de colega exclusivo para clientes com contrato. comfrequência de colete programada em dias e horários previamente estabelecidos e de acordocom a viabilidade operacional
cl Devolução de Documento IDDj: serviço adicional de devolução, ao REMETENTE, de canhotode nota fiscal, ou documento equivalente, assinado, sem conferência de conteúdo por partedo DESTINATÁRIO. Exclusivo para clientes com contrato.
dl Disque Cometa; serviço adicional de cometa domiciliar solicitada vía internet ou central deatendimento dos CORREIOS
el Grandes formatos ÍGFj: serviço adicional que permite a pastagem de encomenda com
dimensões superiores aos padrões convencionais. Exclusivo para clientes com contrato.
rl Mão Própria (MP): serviço adicional que garante a entrega da encomenda exclusivamente às
pessoas indicados pelo REI'agENTE. podendo haver, para cada encomenda, até trêsindicações
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gl Pagamento na Entrega: serviço adicional para envio de encomenda contra pagamento, por
parte do DESTINATÁRIO, do valor definido na postagem
hl Posta Restante Pedida: serviço adicional em que o REMETENTE solicita disponibilizar
encomenda em uma unidade de atendimento habilitada para retirada pelo DESTINATÁRIO

a

il Protocolo Postal ISPPj: serviço adicional de protocolo de documento a distância. comcertificação de data e hora
il Valor Declarado IVDj: serviço adicional pelo qual o REMETENTE declara o valor de um objetopostado sob regístro, para fins de índenizaçõo, em caso de extravio ou avaria. em valoressuperiores aos da cobertura da índenlzação automática. proporcional ao dano jtotal ouparciall do conteúdo da encomenda
1 .4 Detalhamentos da prestação dos serviços e dos serviços adicionais estão disponíveis noTermo de Condições de Prestação de Serviços de Encomendas Nacionais no portal dosCORREIOS na internet l l
1 .5 Ao contratar os serviços de encomendas, o cliente terá acesso a um pacote de serviços queconsiste em um conjunto de benefícios a serem concedidos aos clientes em função de maior e
melhor utilização das soluções disponíveis. O detalhamento consta no Termo de CondiçõesComerciais dos Pacotes de Serviços de Encomendas no portal dos CORREIOS na internet
lwww.correios.com.br/encomendasl
2. DAS OBRIGAÇÕES DOS CORREIOS
2.1 Disponibilizar à CONTRATANTE instruções, formulários,
utilização das ferramentas tecnológicas dos CORREIOS.

Interfaces e leíautes rlecessários à

2.2 Cumprir os prazos de entrega das encomendas, de acordo com o serviço contratado
2.3 Coletar ou receber as encomendas em unidades dos CORREIOS habilitadas, de acordo com
a viabilidade operacional
2.4 Transportar as encomendas e entrego-las no endereço do destinatário indicado no rótulo deendereçamento, mediante recibo, a qualquer pessoa que se apresente e que seja car)az derecebo-la
2.5Devolver as encomendas cuja entrega nào tenha sido possível, indicando a cousadeterminante da impossibilidade.
2.6 Indenizar a CONTRATANTE nos casos de nõo conformídodes de entrega
2.7 Conceder à CONTRATANTE os benefícios em função das contrapartidas negociadas
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1 Atender as orientações e procedimentos estabelecidos no Termo de Condições de
Prestação de Serviços de Encomendas Nacionais.
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3.2 Cumprir as contrapartidas específicas previstas no Termo de Condições Comerciais dos
Pacotes de Serviços de Encomendas.
3.3 Observar as exigências fiscais e tributárias relativas à remessa das encomendas, na forma dalegislação vigente.
4. PREÇOS E REAJUSTE
4.1 Pela prestação dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará aos CORREIOS os valorescontidos nas tabelas de preços e eventuais descontos que fizer jus, conforme a categoria do
programa de relacionamento definida para este contrato.
5. VIGÊNCIA DESTE ANEXO
5.1 0 presente ANEXO terá vigência a partir de sua inclusão no contrato de prestação de
serviços com os CORREIOS até sua exclusão ou a data final de vigência do contrato
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FICHA TECNICA SEDEX e PAC PAGAMENTO NA ENTREGA com VPNe MODALIDADE COMERCIAL

Razão Sacia CoCNPJ.
O da unidade jagêncial GeltgEg çga ContraiMC

Dados bancadas dos valores recebidos na
entrega das encomendas apagamento das remessas AgênciaVPN nteConta Ca contratante

Periodicidade de repassa dos valores recebidos IPrazo
financeiro para pagamento das remessas VPNe) Dias úteis

Obs. o CNPJ da conta informada deve ser o mesmo CNPJ do contrato

Periodicidade para envio do arquivo de retorno situação l Dias úteisanual

Pela CONTRATANTE: Peia ECT=

/a-- Wà,---L-a /
GILSON JOSE»ARANtlóS DE PAULA E SALVA

/glPETOK PRESIDENTE 'xSUPERINTENDENTE E::Í;E\tjl DE OPERAÇÕES DE
ROGÉRIO

MAGNILS8N SODRÉ COSTA
DEGEREM
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FICHA TÉCNICA TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS DOS PACOTES DE ENCOMENDAS

RAZÃO SOCIAL: COlüPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO
FEDERAL
CNPJ: :0:9:::ijq$:$7$/QQQ 1 -30 l CONTRATO N':
NOME DO PACOTE: ENCOA.FENDA l

A,país informações, favor consultar o Termo de Condições Comerciais dos Pacotes de
Encomendas disponibilizado no portal dos Correios:
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