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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .)Correios
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços e venda de
produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão aoÍsl ANEXO)lsldeste Instrumento contratual que, individualmente, caracterizajml cada modalidade envolvida.
CLÁUSULA SEGUNDA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 . Os procedimentos operacionais a serem adorados pelas partes encontram-se nojsl
respectívojsl ANEXOjs)

2.2. A qualquer momento a CONTRATANTE poderá solicitar à ECT a inclusão ou aexclusão de serviços no presente contrato, procedimentos estes que deverão ocorrer por meiode termo aditivo ou por apostilamento, conforme opção da CONTRATANTE, e registro na Ficha
Resumo, a ser assinada pelas partes

2.2.1 . A inclusão de servlçojsl dar-se-á após análise da viabilidade pela ECT, por meiodo acréscimo dojsl ANEXOÍsl correspondentejsl, rubdcadojs) pelas partes, contendo os
procedimentos pertinentes ao serviço incluído, efetivando-se quando da assinatura da fichaResumoIJ

2.2.2. A exclusão ocorrerá mediante comunicação formal de qualquer uma das partescom prova de recebimento e aviso prévio de no mínimo 30 jtríntal dias, com cl devida
assinatura de nova Ficha Resumo

2,2.2.1 . Quando a solicitação de exclusão ocorrer concomitantemente à solicitação deinclusão de mesmo serviço ou serviço substituto, com cota mínima superior. a exclusão einclusão ocorrerá na data da formalização da Ficha Resumo, independente do aviso prévio a
que se refere o subitem anterior

2.2.3. Encontram-se definidas no ficha Resumo anexa. assinada e rubricada pelas
par"tes, as informações contratuais relativas aos serviços prestados.

2.3. A CONTRATANTE será categorizada pela ECT, conforme tabela definida no Termo de
Categorizaçõo e Benefícios da Política Comercial dos Correios, disponível no sitewww.correios.com.br.
CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se compromete a
3.1. Informar à ECT, com antecedência mínima de 15jquinze) dias úteis da data de

início das operações, os seus representantes credenciados a utilizarem ols) serviçojsl prevístoÍslnojsl ANEXOjsl deste contrato, se for o caso
3.1 .1 . Deverá ser informado à ECT o nome do Órgão e do seu responsável, endereço

telefone para cantata e os tipos de serviços a serem utilizados pelo órgão credenciado
3. 1 .2. Controlar a utilização dos serviços por parte de seus representantes credenciados
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU .}Coíreios
3.1 .2.1 . Por representantes credenciados entendam-se os órgãos, filiais, ou, no caso deholding, dessa e de suas empresas controladas, cuja utilização do contrato for autorizada pela

ECT

3. 1 .2. 1 3.1 .3. A ínfraçõo contratual por parte de qualquer das pessoas enumeradas no subitemserá de responsabilidade da CONTRATANTE, apurada nos termos deste contrato
3.2. Quando da utilização de serviços que preveem franqueamento por chancela

ndicar no ângulo superior direito do anverso dos objetos, por processo gráfico, etiqueta oucarimbo, a chancela de franqueamento padrão, fornecida pela ECT em arquivo eletrõníco
contendo as seguintes informações:

al Dados fixos: nome do serviço e a marca Correios
ól Dados variáveis: número e ano de assinatura do contrato

origem do contrato e de pastagem e nome ou sigla da CONTRATANTE
Díretorias Regionais de

3.2.1 . A Chancela de branqueamento prevista no subítem anterior deverá ser utilizadaexclusivamente, em objetos distribuídos pela ECT, por meio do presente contrato
3.2.1 .1 . A nõo observância ao uso exclusivo da chancela de branqueamento implicará

no pagamento de multa. pela CONTRATANTE, correspondente a 10% jdez por centos do valorveri$cado no último faturamento do respectivo contrato
3.2.1.2. A multa a que se refere o subitem anterior incidirá sobre cada objeto

dentificado pela ECT e que tenha sido distribuído por terceiros, sem preluíio das sançõesnstituídas pela quebra do monopólio postal, se for o caso, limitada a 50% da importância dofaturamento tomado como base para sua aplicação
3.2.1.3. No caso de franquia postal, o órgão ou entidade deverá ser orientada por

escrito jcarta, ofício, telegramas, no sentido de que não sela, em hipótese alguma, adotada asituação descrita nos subítens 3.2.1. ao 3.2.1 .2
3.3. Observar as condições gerais de aceitação de objetos estabelecidas pela ECT

especificadas nos ANEXOS, site dos Correios e/ou nas Tarifas/Tabelas de Preços, quanto a peso,dimensões. acondicionamento e demais normas previamente informados pela ECT, inclusive o
endereçamento completo com a utilização do CEP, estabelecidas para cada modalidade deserviço

3.4. Utilizar embalagens adequadas ao peso, às condições de aceitação e natureza doconteúdo, conforme site dos Correios e/ou recomendações da ECT
3.5. Informar à ECT e manter atualizados apor carta, ofício ou teiegramal todos osdados cadastraís, incluindo olsl endereçojsl para a entrega de faturajsl.
3.5.1 . Os mesmos meios de informação citados no item 3.5. devem ser adotados para

comunicações e solicitações diversas.
3.6. Informar à unidade de vinculação do contrato o endereço de correio eletrõnico

telefones e fax para os contitos que se fizerem necessários e comunicar, de imediato, sempre
que ocorrer qualquer alteração
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU .}Coííeios
3.7. Postar os objetos nas Unidades previamente acordadas com a ECT
3.8. Apresentar, obrigatoriamente o cartão de portagem, quando da utilização dojsl

serviçoÍsl e/ou aquisição de produtos postais
3.8.1. A CONTRATANTE é o única responsável pelos Cartões de Pastagem fornecidos

pela ECT para a pastagem, inclusive por parte de seus representantes credenciados,respondendo por danos causados por sua utilização indevida
3.8.1 .] . Em caso de perda. roubo ou extravio do cartão de pastagem, a CONTRATANTE

permanecerá responsável, enquanto nõo comunicar o fato oficialmente à ECT, por meio decorrespondência com prova de recebimento.
3.8.1.2. Na hipótese de qualquer alteração no cartão de pastagem, comunicar à ECT

para as providências de substituição.
CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA ECT

4. 1 . Compete previamente aos Correios
4. 1 .1 . Disponibilizar
al os dados e critérios necessários ao cumprimento da Cláusula Terceira
ól informações necessárias à execução deste contrato
cl condições de aceitação de cada serviço e prazos de entrega
dl especificações a serem observadas na confecção e identificação dos objetos; e
el formulários citados nojsl anexojsl e modelos de documentos a seremconfeccionados.
4.1 .2. fornecer
al tabelas de preços e tarifas relativas aos serviços previstos neste contrato e

atualizações; e
bl os cartões de pastagem para cada órgão credenciado a utilizar os serviços e/ou

adquirir os produtos previstos no(sj ANEXOjsl
4.2. Estabelecer, em conjunto com a CONTRATANTE, as Unidades Operacionais e deAtendimento credenciadas para a prestação dos serviços e/ou venda de produtos, bem como

orienta-ias a respeito da execução dos serviços,
4.3. Prestar à CONTRATANTE todas as informações necessárias para utilização dos

serviços contratados.
4.4. Disponibilizar a fatura de cobrança no site dos Correios, conforme previsto na fichaResumo anexa a este contrato
Contrato Múltiplo Padronizado - Ver
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU .»'Correios
4.5. Enviar a futura de cobrança para o endereço indicado pela CONTRATANTE
4.6. Executar olsl servíçojsl previstojsl nojsl ANEXOjsl . conforme normas estabelecidaspela ECT.

CLÁUSULA QUINTA- DA REMUNERAÇÃO, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

5.1. Pela prestclção dos serviços previstos nojsl ANEXOjsl a este contrato, aCONTRATANTE pagará à ECT os valores contidos nas Tabelas específicas a cada serviço.fornecidas pela ECT, e pelos serviços adicionais e venda de produtos contratados, os valoresmencionados, respectivamente. na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, Preços
Internacionais, f'ruços SEDEX Mundo, Tarifas Documentos e Demais Serviços e Tabela de Produtosvigentes na data da prestação dos serviços e aquisição de produtos, sendo reajustadas nasmesmas datas e segundo os mesmos índices da modificação das mesmas.

5.1.1. Os valores previstos no subítem 5.1. terão suas vígêncías adstritas às Tabelasindicadas no mesmo subitem e serão alterados quando da modificação das mesmas
5.1.1.1. O reajuste das Tabelas mencionadas no subitem anterior observará aperiodicidade legal mínima de 12 Idozel meses, contada a partir da data do início da vigênciada tabela, indicada no seu próprio texto
5.1 .1 .2. O prazo estipulado no subitem 5.1 .1 .1 . poderá ser reduzido, se o Poder Executivoassim o dispuser.
5.2. Independente do procedimento de reajuste, os valores definidos para os sewíços

prestados e para os produtos vendidos poderão ser revistos, visando à manutenção do equilíbrioeconómico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,ou ainda. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando óleaeconómica extraordinária e extracontratual

5.3. Havendo forma de valor e reajuste distintos daqueles previstos no subitem 5.1 ., osmesmos serão estabelecidos no próprio ANEXO relativo aos procedimentos do serviço a que se
referem os valores e reajustes diferenciados.

5.4. A revisão das tarifas dos serviços prestados pela ECT será promovida pelo Ministério
das Comunicações, em conformidade com o Art. 70, 1 da leí n' 9069. de 29 de junho de 1995,combinada com o artigo ]o da Portaria n' 1 52. de 9 de julho de ]997. do lúinístério da fazenda

5.5. A ECT deverá informar à CONTRATANTE os novos valores dos serviços e produtos
sempre que ocorrer atualizaçõo em suas tarifas e/ou tabelas.
CLÁUSULA SEXTA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 . Respeitado o cronograma definido na ficha Resumo anexa a este contrato, a ECTdisponibiliza rá à C O NTRA TA NTE , n o e n dereçohttp://www2.correios.com.br/produtos.servicos/sfc/default.cfm, para efeito de pagamento, afutura mensal correspondente aos serviços prestados e produtos adquiridos previstos nojslANEXOÍsl, levantados com base nos documentos de pastagem e venda de produtos
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .)Canelas
6.1 .1 . Adicionalmente, a ECT entregará à CONTRATANTE, no endereço pré-estabelecidoa natura mensal, respeitados o Período Base ICiclo de faturamentol e o vencimento da futuradefinidos na ficha Resumo anexa que é parte integrante deste contrato
6.1.2. Na hipótese de não haver tempo hábil para a consolidação de todas aspostagens efetuadas no período de faturamento, aquelas remanescentes serão faturadas e/ouconsideradas para a concessão de descontos em período posterior
6.2. Os serviços prestados no presente contrato ficam isentos do pagamento da Cota

Mínima de Faturamento estabelecida para os mesmos, excito com relação aos serviços SEDEX
40436 e SEDEX 40444 que. se contratados, devem observar a Cota À4ínima de Faturamento
estabelecida. respectivamente, na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, nas Tabelasde Preços específicos, prevalecendo aquela de maior valor, vigente no ultimo día do ciclo defaturamento do mês de competência do faturamento

6.2.1 . A cota mínima de faturamento será correspondente àquela de maior valor dentreos serviços de mesma periodicidade definida na Ficha Resumo
6.2.1 .1 . Quando da contratação de serviços customízados, fica estabelecida uma cotamínima individual de faturamento que será indicada nos anexos, vigente no último día do ciclode faturamento do mês de competência do faturamento
6.2.1 .2. A Cota Mínima de faturamento será cobrada após o segundo período base

jciclol de faturamento indicado na ficha Resumo anexa. contado a partir do ciclo inicial defaturamento, independentemente do dia de assinatura. vigência do contrato e da
periodicidade escolhida pela CONTRATANTE.

6.2.1 .2. A isenção citada no subitem anterior não se aplica a contratos sucedâneos
6.2.1 .3. Havendo inclusão e/ou exclusão de ANEXO que altere o valor da Cota Mínimade faturamento, o novo valor será cobrado de forma proporcional, considerando a data de

sua inclusão/exclusão;
6.2.1 .4. No caso de suspensão do cumprimento de suas obrigações conforme dispostono subítem 8.1.3.1., não haverá incidência de Cota Mínima de faturamento no período

abrangido pela suspensão, sendo aplicada a proporcionalidade pelos dias utilizados nosperíodos base Íciclo) anteriores à suspensão e posteriores à reativação
6.2.1 .5. Na hipótese de o valor a ser pago pelo cliente. relativo aos serviços prestadosser inferior à Cota À4ínima de Faturamento do período, a fatura emitida ao final de cada

período incluirá, além desse valor. um complemento para que o montante a ser pago atinja aimportância citada
6.2.1 .5.1 . Havendo alteração no contrato que implique em mudança de valor de cotamínima dentro do período de faturamento, o cálculo do complemento a ser cobrado levará em

consideração a proporcionaíidode dos valores de cotas mínimas utilizadas dentro do período.
6.2.1 .6. Poderá ocorrer a restituição, mediante crédito em fatura posterior, de parte da

complementaçõo financeira correspondente ao valor de pastagens remanescentes quando daocorrência da situação descrita rio subitem 6.1 .2.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU .)Correios
6.2.2. O valor da Cota Mínima de faturamento será revisto quando da atualização das

Tabelas ou dos ANEXOS indicadas nos subitens 6.2. e 6.2.1. respectivamente.
6.3. O pagamento da natura deverá ser realizado por via bancária.constantes do próprio documento de cobrança :informe instruções

6.3.1. A forma de pagamento por meio de crédito em conta corrente somente seráaceita mediante autorização prévia e expressa da área financeira da ECT. Eventual depósito
sem a anuência da ECT nõo caracterizará a quitação da futura, estando a CONTRATANTEsujeita às sanções previstas no subitem 8.1 .4;

6.3.2. Quando o pagamento ocorrer pela rede bancária, a baixa da fatura dar-se-áapós o crédito na conta corrente da ECT e a respectiva compensação de cheque queporventura venha intermediar a liquidação do título.
6.4. No caso de o pagamento das faturos ser efetuado por meio do SIAFI - Sistemaintegrado de Administração Financeira do Governo Federal, deve ser utilizado o procedimentoOBFatura - Extra-SIAFI, que possibilita a operacionalização do pagamento com a indicação docódigo de barras ou linha digitável constantes do boleto de cobrança.
6.5. Qualquer reclamação sobre erros de faturamento deverá ser apresentada pelaCONTRATANTE. preferencialmente, junto à Central de Atendimento dos Conexos - CAC ou por

escrito jcarta, ofício, telegramas, e receberá o seguinte tratamento
6.5.1 . reclamação apresentada sem o pagamento da futura será admitido até a datado vencimento:
al se for procedente, a ECT emitirá nova fatura com o valor carreto e com nova datade vencimento; e
bl se for improcedente, a CONTRATANTE pagará a futura. Caso o pagamento ocorraapós o vencimento, a CONTRATANTE pagará Q fatura mais os acréscimos legais previstos no

subirem 8. 1 .4., independente do prazo necessário para a apuração por parte da ECT;

6.5.2. Após a data de vencimento, a reclamação somente será aceita com opagamento integral da fatura;
6.6. Os encargos e multas decorrentes de atraso de pagamento de futuras, bem comodébitos e créditos relativos a eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos i"leste contrato

serão lançados em fatura posterior. devidamente discriminados
6.6. 1 . Os créditos devidos pela ECT, relativos a indenízações, cujos fatos geradores foramapurados e devidamente comprovados peia ECT, serão pagos diretamente à CONTRATANTE viacrédito em natura

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 . O prazo de vigência do presente contrato, em conformidade com o Incisa 11, do

Artigo 57 da Lei 8.666/93, será de 12 jdozel meses a partir da data de sua assinatura. podendo
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .)Correios
prorrogar:se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60
jsessental meses

7.2. A vigência do Anexo terá início e fim estabelecidos na ficha Resumo, assinadapelas partes e não excederá a do contrato. A execução dos serviços e aquisição de produtossomente será realizada durante a vigência estabelecida paro cada Anexo
CLÁUSULA OITAVA - DO INADIMPLEMENTO

8.1 . O inadimplemento das obrigações previstos no presente contrato, ou a ocorrência
de quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, será comunicado pela porteprejudicada à outra, mediante notificação escrita, com prova de recebimento, para que aparte inadimplente, no prazo de 05 jcincol dias úteis, regularize a situação ou apresente defesa;

8.1 .1 . Se for apresentada defesa, a parte prejudicada deverá se manifestar sobre estano mesmo prazo;
8.1.2. Quando a decisão motivada não acolher as razões da defesa, a parte

nadimplente deverá regularizar a situação no prazo de 48 jquaíenta e oito) horcls, contadas a
partir da comunicação formal desse fato;

8.t .3. O descumprímento do subitem anterior poderá ensejar a rescisão do contrato, acritério da parte prejudicada, sem prejuízo de eventual índenízação por perdas e danos alémdas demais sanções contratuais e legais aplicáveis:
8. 1 .3.1 . O atraso de pagamento por prazo superior a 90 jnovental dias concede à ECT odireito de suspender o cumprimento de suas obrigações ou rescindir o contrato conforme

previsto no Artigo 78, da Lei 8.666/93.
8.].4. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido será atualizadofinanceiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variaçãoda taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC I'ü'\eta, ocorrida entre o dia

seguinte ao vencimento da obrigação e o dia do efetivo pagamento, acrescido de multo de
2% Ídois por centos e demais cominações legais, independentemente de notificação

8.1 .4.1 . Neste caso, os encargos decorrentes do atraso de pagamento serão cobrados
em futura posterior.

8.1 .5. Se permanecer inadimplente, a CONTRATANTE terá seu CNPJ inscrito no CadastroInformativo de Créditos nõo Quitados do Setor Público federal - CADIN. pela ECT, em
obediência ao disposto na Lei ]0.522 de ]9 de julho de 2002:

8. 1 .5.1 . Este dispositivo não se aplica aos "Orgãos Públicos federais
8.].6. Será de responsabilidade do CONTRATANTE as custas cartoriais, caso hajanecessidade de a ECT recorrer ao mecanismo de "PROTESTO DE TÍTULO", para reaver os seusvalores devidos, por atraso no pagamento de faturas, podendo ser pagas díretamente noscartórios ou ressarcidas à ECT se o pagamento das custas ocorrer de forma antecipada
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ii»Correios
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 . O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo
9.1 .1 . por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação formaprova de recebimento e aviso prévio mínimo de 30 (tríntal dias;

com

9.1 .1 .1. Quando a solicitação de rescisão ocorrer concomitantemente à formalizaçãode contrato sucedâneo, com cota mínima igual ou superior, a rescisão poderá ocorrer na data
da formalização do pedido, independente do aviso prévio a que se refere o subitem anterior

9.1 .2. por ínadimplemento, conforme consta na Cláusula Oitava; e
9.1.3. na hipótese de ocorrer qualquer das situações e formas previstas no bojo dos

artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, obedecido ao disposto no subitem 8.1
9.2. Quando ocorrer interesse público, a ECT poderá rescindir unilateralmente

contrato, nos casos especificados no ínciso l do art. 79 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 58
combinado com parágrafo 3' do artigo 62. do mesmo Estatuto Lícitatório;

0
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9.3. No caso de rescisão, fica assegurado à ECT o direito de recebimento dos valores
correspondentes aos serviços prestados à CONTRATANTE e produtos adquiridos pela mesma atéa data da rescisão, bem como à proporcionalidade das cotas mínimas contratadas, de acordo
com as condições de pagamento estabelecidas neste contrato.

9.4. Da mesma forma fica garantida à CONTRATANTE a devolução de seus objetos e
valores devidos para repasse.
CLÁUSULA DÉCIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

IO.l. Os recursos orçamentáríos para a cobertura das despesascontrato têm seu valor estimado em R$ 50.0000,00 jcinquenta mil reaísl.
decorrentes deste

1 0.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma
Elemento de Despesa: 33.90.39
Prometo/Atividade/Programa de Trabalho: 1 6.1 22.6208.4045.0005
1 0.3. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárías

próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA APROVAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO

1 1 .1 . 0 presente contrato terá validade depois de aprovado pelos órgãos competentesda CONTRATANTE e da ECT.

1 1 .2. A realização de licitação e a prestação de garantia foram dispensadas com base
no Artigo 24. Incisa Vlll, da Lei 8.666/93
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU .)Correios
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1 2.1 . A ECT não se responsabiliza
1 2.1 . 1 . por valor incluído em objetos postados sem a respectiva declaração de valor;
t2.1 .2. pela demora na execução de qualquer serviço, resultante de omissão ou erropor parte da CONTRATANTES

1 2.1 .3. por prejuízos indiretos e benefícios não-realizados
12.1.4. por objeto que, no todo ou em parte. seja confiscadoautoridade competente. desde que haja comprovação documental

ou destruído por

12.2. A responsabilidade da ECT cessa. sem prejuízo do disposto nojsl respectivoÍsl
ANEXOjsl, nas seguintes condições:

12.2.1. quando o objeto tiver sido entregue no endereço do destinatário a quem de
direito ou restituído à CONTRATANTE;

1 2.2.2. terminado o prazo para a reclamação, previsto em ANEXO, para cada serviço
12.2.3. em caso fortuito ou de força maior Ícatástrofes naturais, revolução, motimtumulto e qualquer outro movimento de natureza popularl. regularmente comprovadosimpeditivos da execução do contrato;
1 2.2.4. nos casos de paralisação da jornada de trabalho independentemente de suavontade;
12.3. Em caso de extravio, perda ou espoliação de objetos postados sob registro, a

responsabilidade da ECT está limitada aos preços postais mais o valor de indenizaçâo constanteda Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais
1 2.3.1 . Esses valores serão pagos à CONTRATANTE, conforme previsto no subitem 6.6

Clóusuía Sexta
12.4. Não devem ser incluídos nos objetos postados, quando for o caso, materiais

relacionados no Artigo 13 da Lei n' 6.538, de 22/06/1978, e na Lista de Objetos Proibidos daUnião Postal Universal - UPU;
12.4.1. A ECT se reserva o direito de proceder, eventualmente. à abertura dos objetos

recebidos, para fins de verificação e controle de seu conteúdo, na presença de representante
legal da CONTRATANTE ou do destinatário:

12.4.1.1. Nos casos de objetos postados como Mala Direta Postal Especial - MDPE ouMala Direta Postal Básica - MDPB o conteúdo poderá ser verificado a qualquer momento, sem a
necessidade da presença de representante legal da CONTRATANTE ou do destinatário.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .)Correios
1 2.4.2. Após análise de viabilidade pela CONTRATADA. podem ser transportados pelos

Correios materiais sujeitos a legislação específica, com formalização de Termo, Apenso oudocumento congénere
12.5. As partes responderão pelo cumprimento das exigências relativas àdocumentaçõofíscal. na forma da legislação vigente, sendo que os tributos que forem devidos

em decorrêncía direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução constituemónus
de responsabilidade exclusiva do respectivo contribuinte. conforme definido na legislaçãovigente

1 2.5.1 . Havendo imputação de responsabilidade tributária a uma parte em decorrênciade fato cuja responsabilidade originária seja da outra parte. caberá a esta ressarcir àquela osvalores efetivamente pagos.
12.5.2. Para efeito do ressarcimento exposto no subítem anterior, a obrigação seráconsiderada direito líquido e cedo, devendo ser realizada em 10 jdezl dias..contados da datada comprovação de recebimento da comunicação oficial do seu pagamento
1 2.6. Em complementaçõo à obrigatoriedade legal expressa nos artigos 5' e 6', da Lei

6.538/78, as partes devem também guardar sigilo absoluto sobre informações proprietárias econfidenciais necessárias à prestação dos serviços ora contratados, quais sejam. documentos,
nformações e programas inerentes aos serviços contratados

12.6.1. As informações proprietárias e confidenciais necessárias à prestação dosserviços ora contratados mencionadas no subirem anterior referem-se a planos .de triagem deobjetos softwares de gerenciamento de pastagem, soluções logísticas, dentre outras
12.6.].1. Quando houver necessidade de divulgação de qualquer uma dessas

nformações, por determinação de órgão competente para tal, a parte interessada deverásolicitar. previamente. autorização expressa à outra.
12.7. As disposições contratuais e de seujsl respectivojsl ANEXOjsl deverão ser

interpretadas harmonicamente, considerando os procedimentos inerentes aojsl servíçojsl
prestadojs), assim como aos costumes e normas vigentes

12.8. Este contrato poderá ser revisto total ou parcialmente, a qualquer época
mediante prévio entendimento entre as partes com a celebração de respectivo Termo Aditivose for o caso;

1 2.8.1 . Alterações decorrentes de especificações da prestação de serviços e produtos,
nojsl respectivojsl Anexojsl contratadojsl serão formalizadas por apostilamento, respeitando se
o disposto no Art. 55 da Lei 8666/} 993

12.9. Em caso de conflito quanto aos aspectos operacionais prevalecem as
peculiaridades de cada serviço sobre os termos do presente contrato, estando as disposições
previstas nojsl respectivoÍs) ANEXO(SI

2.9.1 . Havendo lacuna nos ANEXOS, serão aplicados os procedimentos gerais previstos
neste contrato
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ROGÉRI

.»'Correios
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o foro da Justiça
federal, Seçõo Judiciária do DISTRITO FEDERAL. com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja

Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 jduasl vias deigual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

ÕPASíUA ni:.Jl5 de (JOTA
de 2C) l g

Pela CONTRATANTE:
1.},.. -3$g-'3v---.L-.J

GiLSON JOSX PARA$áOS DE PAULA E SALVA

Pela ECT:

'DIRETOR-PRESIDENTE \\SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE OPERAÇÕES DE
BRASILIA

UACNILSÕISODRÉ COSTA
GERÚ{TE REGIONAL DE VENDAS

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF=

NOME
CPF:

Contrato ÀAúltlplo Pad(QOi;gqç? :;Ve
SUPEPiNTENOÊNCiA ESTADUAL DE OPERAÇÕES DE BRASiLiA
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU .)Correios
NUMERO [ ll

FICHA RESUMO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENDA DE PRODUTOS
DATA

:dã©l../. @ J
CONTRATANTE NÚMERO DO CONTRATO

CODHAB

CÓDIGO ADM PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

CICLO DE FATURAMENTO (PERÍODO BASES VENCIMENTO DA NATURA

Serviços prestados do dia OI ao dia 31 do mês
seguinte.

Dia 21 do mês seguinte ao da prestação do
serviço IPeríodo Basal

ENTREGA DA FUTURA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATO RA

DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA NO
ENDEREÇO PKE-ESTABELECIDO DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA

NATURA NA INTERNET

110] dias antes do vencimento da fatura
ficarão dísponibilízcldas no endereço
sfç;ZdeüuJ!:cfln as futuras Icem código debarrasl e os correspondentes extratos. cor tardoObs.: ..N.a hipótese de haver atraso najãjjclÜÉamente 'o; 'lançamentos que deramldisponibilização da .fatura, o vencimento serój;regem ao referido documento de cobrançaprorrogado pelo número de dias do referídoj' '' '' ' ' '' ''' 'atraso

[ 05 ] dias úteis antes do vencimento da natura.

DR DE ORIGEM DO CONTRATO ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO

BRASILIA GEVEN
V FATURAMENTO

DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO
X ] CENTRALIZADO

ESPECIFICIDADES DOS SERVIÇOS

;iKW '';m:. .TESniitl.,!gk,UNIDADE DE
VINCULAÇÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS(código/discriminação)

Contrato Múltiolo Padronizado - Versão órgão Público - ECT x CQDHAB IElab, Q1/12/2QIZI.c:...klL-- -.
SUPERINTENE5ÊIqEIÃ't:fÀIbUAL DE OPEIIÁéÕES DE BRASÍUA Lq

ReGiÃO DE ATENDIMe uio - Endereço: sccN TRECHO 02. LOTE 04 1 ' ANDAR - Brasílía/DF. CEP 708p0-9dl s=Qb;ei;ll;fi IÜI)bilí:ã óll :'; mail: \. l



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .)Correios

Pela CONTRATANTE: Pela ECT:,L,
CiLSON JOPE PARAM R[OS DE PAU LA E SALVA \\uP?EVIDENTE

M

DIRETOR-P ESTADUAL [
IÜ''bÉ 'AQUINO
E OPERAÇÕES DE

3Ü SODRÉ COSTA
GERE!
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS x»'COrreIOS
ANEXO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

1 . Definições
1 .1 . Aquisição de produtos disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECTvenda avulsa na rede de varejo, em âmbito nacional

para

2. Obrigações
2. 1 . A CONTRATANTE se compromete a
2.1.1. Assinar o documento previsto para o faturamento, quando da aquisição de

produtos
2.2. A ECT se obriga a
2.2.1 . Fornecer à CONTRATANTE a tabela atualízada de preços dos produtos

3. Preços e Reajustes
3.1. Pela aquisição dos produtos, definidos na Cláusula Primeira do contrato do qualeste ANEXO faz parte, a CONTRATANTE pagará à ECT os valores constantes na Tabela de

Produtos e/ou no valor facial do produto, vigentes na data da aquisição:
3.2. Os valores relativos à venda de produtos abrangidos por este ANEXO, têm suas

vivências adstritas à Tabela indicada no subitem 2.2.1 ., devendo ser reajustadas e aplicadosquando do modificação das mesmas
4. Condições de Pagamento

As condições de pagamento estão previstas na Cláusula Sexta do contrato do qualeste ANEXO) faz parte
5. Disposições Gerais

5.1 . O presente ANEXO é parte integrante do Contrato celebrado entre a CONTRATANTEe a ECT
5.2. ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato do qual este ANEXO faz

parte. para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes
6. Vigência do ANEXO

A partir da inclusão deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento doContrato originário ou, antes desta data. por meio de assinatura de Termo Aditivo, conformedescrito no subirem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte
Contrato Múltíolo Padronizado - Versão Órgão PQ»liça E
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU .)Correios
ANEXO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA LOJA VIRTUAL DA ECTCORREIOS ONLINE

1 . Definições
1.1. Aquisição de produtos e serviços disponibilizados na loja virtual dantermédío dos sítios htto://www.correios,çom,br ou hltn;//www.correiçnea!!ne.car!].bl

ECT, por

2. Obrigações
2.1 . A CONTRATANTE se compromete a
2.1.1. Assinar o documento previsto para o faturamento, quando da aquisição de

produtos e serviços
2.2. A ECT se obriga a
2.2.1 . Disponibilizar à CONTRATANTE na vitrine da loja virtual, a lista de produtos e sewiços

com seus respectivos preços.
2.2.2. Os preços praticados na loja virtual nõo serão suoeriores aos das unidades deatendimento da ECT, resguardado o valor do taxa adicional pela entrega no respectivo local

solicitado, quando tratar-se de produto.
3. Utilização do Cartão de Pastagem

3.1 . As aquisições de produtos e serviços na loja virtual da ECT poderão ser por meio dautilização do cartão de pastagem
3.2. Para utilização do cartão de pastagem será necessário que o mesmo esteja Atino eHabilitado à compra do respectivo produto ou serviço seleclonado na loja virtual da ECT,estando o mesmo vinculado ao seu respectivo cartão de pastagem no momento da compra
3.3. No momento da compra será necessário ainda, que o usuório realize cadastro na

loja virtual da ECT, bem como informe os seguintes dados
al a natureza jurídica ISe Pessoa física ou Pessoa Jurídícaj;bl o respectivo número de identificação fiscal ICPF ou CNPJjc) o número do cartão de pastagem;dl data de validade do cartão de pastagem IDD/MM/AAAAIel o código de controle do cartão de portagem
3.4. Em caso de dificuldades na aquisição de produtos e serviços por intermédio do

cartão de portagem na loja virtual da ECT ICorreios OrLinel, orientações e informaçõescomplementares poderão ser fornecidas pela Gerência Comercial que firmou o contrato
principal.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU a?'COrreIOS
3.5. Para as demais formas de pagamento disponíveis na loja virtual da ECT, serão

utilizadas as regras próprias praticadas pelo mercado financeiro.
4. Disposições Gerais

4.1. O presente ANEXO é parte integrante do Contrato Múltiplo, celebrado entre a
CONTRATANTE e a ECT.

4.2. ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato füúltiplo, do qual este
ANEXO faz parte, para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes.

Contrato Múltiplo Padronizado - Versão Órgão PúbjiçQ ÇÇT l ÇODHAB ÍE]ab. 01 /1 2/201 7]
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU .}CoKelos
ANEXO

CARTA COMERCIAL

1 . Definições
1 .1 . Serviços de recepção, roleta, transporte e entrega domiciliária de objetos relativos àCarta Comercial, em âmbito nacional, com peso unitário de até 500 jquinhentosl gramas
l .l .l . Opcíonalmente, poderão ser utilizados os seguintes serviços adicionais: Registro, Aviso

de Recebimento - AR, Mão Própria - /ÜP e Valor Declarado - VD

2. Obrigações
2. 1 . A CONTRATANTE se compromete a
2.1.1 . Definir. de comum acordo com os CORREIOS, as localidades, em âmbito nacional

em que os serviços previstos neste ANEXO serão prestados;
2.1.1.1 . No caso de holding, informar aos CORREIOS os dados necessários de cada filial.empresa coligada e/ou controlada autorízadajs) a utiiizarjeml os serviços para opreenchimento da l$} ficha Ísl Técnicajsl
2.1 .2. Obedecer às condições gerais de aceitação de objetos quanto a peso, natureza doconteúdo, dimensões, formato, endereçamento e demais normas previamente informadas

pelos CORREIOS;
2.1 .3. Apresentar, no ato da postagem, o Cartão de Pastagem fornecido pelos CORREIOS

2.1 .4. Apor nos envelopes
al Chancela de branqueamento Padrão. conforme modelo e leiautes estabelecidospelos CORREIOS, observando o disposto no subirem 3.2. do Contrato do qual este ANEXO fazparteC

ól Data de Pastagem abaixo da Chancela Padrão de Franqueamento, ou em outrolocal previamente aprovado pelos CORREIOS, precedida da expressão ''Data de Portagem'' eno formato dd/mm/aaaa, por meio de processo gráfico ou carimbo
2.1 .4.1 Quando o branqueamento ocorrer por meio de estampagem digital de Máquina defranquear, aposta pela Agência franqueada de vinculação do contrato, os objetos nãodeverão conter a chancela de franqueamento e a data de postclgem de que tratam as alíneasa'' e ''b'' do subítem 2.1 .4;2.1 .5. Apor nos objetos, nos locais apropriados, o endereço completo do destinatário e doremetente. com a indicação carreta do CEP, bem como fazer constar. no verso deles, os

motivos determinantes da eventual não entrega, conforme padrão adorado pelos CORREIOS
para anotações por parte do carteiro;

Contrato Múltiplo Padronizado -
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .>Coríetos
2.1 .5.1 Fazer constar nos objetos postados com o Serviço Adicional Aviso de Recebimento

PARI e/ou Mão PrópHa OMPI, para os quais se quer a devolução imediata após as três tentativase entrega. a seguinte' menção: ''Após a terceira tentativa de entrega, devolvermediatamente ao remetente
2.1.5.1.1. A indicação citada no subirem anterior deve ser aposta no rótulo de

endereçamento, ou em outro local previamente aprovado, de acordo com o leiaute
estabelecido pelos CORREIOS.

2.1.6. Definir. juntamente com os CORREIOS, a frequência das coletes.
quantidades a serem coletadas para cada filial autorizada pela CONTRATANTE

bem como as

2.1 .6.1 . A prestação do serviço de Cometa Domiciliária, sem ónus à CONTRATANTE. por meiodo presente ANEXO, está condicionada à quantidade mínima de 500 jquinhentosl objetos por
colete e à viabilidade operacional dos CORREIOS;

2.1.6.1.1. A Colega DomicilláHa em quantidade inferior a 500 jquinhentosl objetos estácondicionada à viabilidade operacional e à cobrança de taxa de colete prevista na tabela de
preços ''Coleta Programada'

2.1.6.2. Quando tratar-se de empresa sujeita ao regime de contratação pela Lei n8666/93. é admitida a Colega Domiciliária Programada. sem ónus ao cliente. de qualquer
quantidade de objetos, desde que os Correios possuam viabilidade operacional;

2.1.6.3. Atentar para as regras específicas e constantes no Termo de Categorização e
Benefícios da Política Comercial dos Correios e disponível no portal dos Correios;

2.1 .6.4. Quando houver modificação do local, da quantidade de objetos e da frequênciada Gaiata deverá ser efetuada a assinatura de novajsl Fichajsl Técnícajsl com as
especificações acordadas. com antecedência mínima de 15 jquinzel dias do data de vigênciadas alterações.

2.1 .7. Fixar, quando for o caso, em cada objeto, o respectivo Aviso de Recebimento
devidamente preenchido, conforme modelo-padrão estabelecido pelos CORREIOS

AR

2.1.7.1. Não será aceita a pastagem de objetos cujo Aviso Recebimento
diferente do leíaute-padrão estabelecido pelos CORREIOS.

AR esteja

2.1 .8. Entregar os objetos acompanhados das informações relativas à pastagem por meio
da Lista de Pastagem em meio eletrõnico, conforme leíaute fornecido pelos CORREIOS

2.1 .8.1 . Caso a CONTRATANTE fique impossibilitada de encaminhar as informações relativas
à pastagem através de meios eletrõnicos, contingencialmente, deverá entregar os objetosacompanhados da Lista de Pastagem impressa devidamente preenchida em 03 jtrêsl vias.
conforme leiaute fornecido pelos CORREIOS.
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2.1 .9. Entregar, ao preposto dos CORREIOS, no ato da colete ou da pastagem. os objetos

preparados, atendendo às especificações indicadas anteriormerlte e às seguintes condições
al os objetos que compõem a carga deverão ser apresentados para,pastagemfaceados e encabeçados por ordem crescente de CEP, de acordo com o Plano de Triagem ou

Sistema de Blocagem fornecido pelos CORREIOS;
bl os objetos deverão, ainda. estar organizados, levando se em conta na separailao= o

tipo de objeto ISímples ou Registrado com AR MP ou VDI e o respectivo porte. acompanhados
da etiqueta de amarrado, com as indicações necessáHas ao tratamento dos mesmos.conforme modelo fornecido pelos CORREIOS

2.1.10. Quando não houver previsão de coleta ou quando da pastagem fora do
estabelecido najsl Fichajsl Técnicajsl, entregar os objetos nas unidades previamente definidas,nos horáHos acertados com os CORREIOS. observando-se o disposto neste ANEXO e mediante
apresentação do Cartão de Pastagem

2.2. Os CORREIOS se obrigam a
2.2.1 . fornecer previamente à CONTRATANTE

al os dados. critérios, informações e orientações necessários ao cumprimento doestabelecido no subitem 2.1 . deste ANEXO. bem como do subítem 3.2. do Contrato do qual este
ANEXO faz parte;

bl o Cartão de Pastagem para cada órgão credenciado a utilizar os serviços incluídosno presente ANEXO;
cl a Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais relativa aos serviços previstos nesteANEXO e respectiva atualízaçõo;
dl as faixas numéricas de registro a serem utilizadas na impressão do número de registro

em códigos de barras nos objetos postados nesta modalidade

:::ii(;tlll H S !H,Fl:=%Ü:ST1lli B
presente ANEXO.

2.2.3. Coletar os objetos em local e horário previamente acertados com a CONTRATANTE.
definidos najsl fichajsl Técnicajsl apensajsl, observando o disposto nos subitens 2.] .6- 2.1 .6.]«2.1 .6.1.1 ., 2.1 .6.2. 2.1 .6.3. e 2.1 .6.4. do presente ANEXO;

2.2.4. Quando da pastagem ou da roleta. após conferência dos objetos apresentados
para postagem. bem como das informações..constantes na Lista de Pastagem..entregar. àCONTRATANTE. o respectivo Comprovante do Cliente, emitido pelo sistema de atendimento

2.2.5. Receber os objetos postados pela CONTRATANTE conforme previsto no subitem
2.1 .10. deste ANEXO:
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2.2.6. Adotar. no ato da pastagem. os seguintes critérios para aferição do peso da carga

entregue pela CONTRATANTE:
al efetuar a pesagem da carga total Íobjetos e unitizadoresl recebida. excluindo opeso dos unítizadores e verificando se confere com o peso total líquido indicado na Lista de

Postagem entregue pela CONTRATANTE
bj após a pesagem da carga total, extrair uma amostra de objetos para cada porte etipo de objeto, para conferência do peso médio unitário e quantidade de objetos apresentadospara portagem;
cl após a pesagem da carga total e a retirada da amostra, na hipótese de o peso. totallíquido estar'água ao informado na Lista de Pastagem, ou dentro da margem de tolerância de2% Ídois por centos. emitir recibo de pastagem à CONTRATANTE e encaminhar os objetos paratransporte e distribuição;
dl se constatada divergência de peso total líquido entre o informado na Lista dePortagem e o peso aferido pelos CORREIOS. que exceda a margem de tolerância de 2%. Idoisor centos, contatar a CONTRATANTE imediatamente para que se posicione quanto à

aceitação ou nõo do peso verificado pelos CORREIOS
1 - Aceito o peso aferido pelos CORREIOS, solicitar à CONTRATANTE a substituição da

Lista de Pastagem eal...galé..24:..bQliai. Caso nõo seja substituída, para fins de faturamento
considerar o peso verificado pelos CORREIOS

11 - Caso nõo seja aceito o peso verificado pelos CORREIOS, solicitar o
comparecímento imediato de representante da CONTRATANTE à unidade de posta:gem paraconferência conjunta. Caso o representante discorde do peso, a carga deve ser retirada pelomesmo

2.2.7. Expedir os objetos aos locais de destino e entrega-los nos respectivos endereços. Nos
locais onde nõo houver entrega domiciliária, os objetos serão entregues, ao destinatário, em
Unidades de Atendimento dos CORREIOS;

2.2.8. Entregar os objetos postados sob Registro e Aviso de Recebimento - AR nos
endereços indicados, a qualquer pessoa civilmente capaz que se apresente para recebo-losdela colhendo as necessárias assinaturas

2.2.8.1 . Quando se tratar do serviço de Mão Própria - MP, entregar o objeto somente ao
próprio destinatário, mediante coar"aprovação de sua identidade, observadas as seguintesconsiderações

2.2.8.1.1. Quando endereçado a autoridades civis e militares da administração públicafederal estadual ou municipal, direta ou índíreta, a autoridades diplomáticas ou eclesiásticas ou
a pessoas jurídicas e seus respectivos dirigentes, Guio acesso seja difícil ou proibido aoempregado encarregado da distribuição, o oldeto paro entrega ao próprio destinatário poderáser entregue mediante recibo e comprovada a identidade. a pessoas credenciadas para tafim

2.2.8.1.2. Nos casos mencionados no subítem anterior, o empregado encarregado da
distribuição anotaró, após o recibo, o nome legível, o número do registro e o órgão emissor do
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documento de identidade, bem como o cargo ou função da pessoa credenciada nos campos
reservados em formulário específico. Quando solicitado o serviço de Aviso de Recebimento - AR,
deverão ser apostas as mesmas anotações.

2.2.9. Restituir, à CONTRATANTE, os objetos cuja entrega não tenha sido possível, semprendícando a causa determinante da impossibilidade, na forma regulamentar, bem como os
Avisos de Recebimento - ARs correspondentes oos objetos entregues, quando for o caso

3. Disposições Gerais
3.1 . Para a postagem de objetos com Aviso de Recebimento

MP e Valor Declarado - VD é obrigatório o uso do Regístro;
AR. Mão Própria

3.2. A responsabilidade dos CORREIOS cessa terminado o prazo de 90 jnovental dias paraa reclamação de objetos postados sob Regístro, a contar da data de entrega ou, daexioectativa de entrega do objeto;
3.2.1. Em caso de extravio, perda ou espolíação de objetos postados sob registro a

resr)onsabílidade dos CORREIOS está limitada aos preços postais mais o valor de índenízaçãoconstante na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais;
3.3. Aos objetos postados na modalidade Simples nõo se conferem as características deRegistrado, inclusive para efeito de indenização. Não cabe qualquer tipo de.índenizaçãol porparte dos CORREIOS em caso de reclamação com alegação de não-entrega de objetos

simples, tendo em vista que as características de tratamento e distribuição deles impossibilitam orastreamento;
3.4. Não será aceita a pastagem de correspondências aglutinadas e endereçadas ao

porteiro, zelador, síndico ou a qualquer outra pessoa, a fim de que estas efetuem aredistribuição aos respectivos destinatários;
3.4.1. Entende-se por aglutinação o envio de mais de uma correspondência.destinatários diferentes, contidas em um mesmo envoltório.

com

3.5. A CONTRATANTE é responsável pela integridade e veracidade dos informaçõesconstantes na Lista de Portagem entregue aos CORREIOS, citada no subirem 2.1 .8. do presente
ANEXOX

3.6. Ajsl faturajsl correspondentejsl aos serviços prestados. serão. .entregues pelosCORREIOS à CONTRATANTE, conforme subirem 3.5. do Contrato do qual este ANEXO faz parte
3.7. O presente ANEXO é parte integrante do Contrato celebrado entre a CONTRATANTE e

os CORREIOS;
3.8. ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato do qual este ANEXO faz

parte para efeitos de cumprimento das bases acordadas entre as partes;
3.9. Quanto aos aspectos operacionais, este ANEXO poderá ser revisto

parcialmente a qualquer época. mediante prévio entendimento entre as partes
total ou
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4. Vigência do ANEXO
O presente ANEXO terá sua vigência estabelecida na ficha Resumocom a Cláusula Segunda do Contrato Múltiplo do qual ele faz parte

em conformidade
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ANEXO

SERVIÇOS TELEMÁTICOS

1. Definições
1 . 1 . Prestação dos seguintes serviços
a)b)

Telegrama Nacional e InternacionalCarta Via Internet.
t .l.l . A captação do Serviço Telegrama poderá ocorrer pela Internet ISistema de PortagemEietrõríca - SPE e Média Eletrânical, Balcão de Agência ou fonado
1 . 1 .2. Opcionalmente, poderão ser utilizados os seguintes serviços adicionais
].1.2.1. Para o Serviço de Telegrama Nacional Via Internet: Cópia de Telegrama (CC) e Pedidade Confirmação de Entrega (PC), ambos podendo ter a opção de ter a entrega física oueletrõnica. A Cópia do Telegrama será encaminhada de acordo com a escolha do remetente.para o endereço do remetente ou endereço do destinatário constante no telegrama original.
1.1.2.2. Para os Sewiços de Telegrama Nacional captado no Balcão de Agência e para ofanada: Cópia de Telegrama (CC) e Pedido de Confirmação de Entrega (PC), somente comentrega física ao remetente ou ao destinatário.
1.1.2.3. Para os Serviços de Telegrama Internacional: Cópia de Telegrama (CC), somente com
entrega física ao remetente ou ao destinatário.
1 .1 .2.4. Para o Serviço de Carta Via Internet: Serviço Adicional Aviso de Recebimento - AR
2. Obrigações
2.1 . A CONTRATANTE, quando da utilização do Serviço TELEGRAMA se compromete
2.1 .1 . Possuir acesso à Rede Internet, para instalar aplicativos Sistema de Pastagem Eletrõnica -SPE. Escritório ou Corporalívo, fornecidos gratuitamente pelos CORREIOS, caso opte peia
transmissão do Telegrama VIA INTERNET, em sua estação de trabalho ou em seu sen'odor, nãosendo autorizado à CONTRATANTE. efetuar alterações nos referidos sistemas, nem
disponibilização a terceiros

2.1 .2. Instalar o ACROBAT - Reader 5.0 ou superior, em suas estações de trabalho, caso contrate
os Serviços Adicionais Cópias de Telegrama e/ou Pedidos de Confirmação e. opte em receberas informações em meio eletrõnico, especificamente no caso de utilização do Seníço de
Telegrama VIA INTERNET.
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2.1 .3. Obedecer. quando da utilização de imagens personalizadas, as seguintes especificaçõese dimensões de formatação=
al Cor: monocromática jpreto ou tons de cinza)bl Fundo: transparente
cl Formato do arquivo: JPG ou JPEG
dl Tamanho: máximo de 60 K
el Dimensão: 3 linhas - 425 x 43 pixeis 1] 50 x T5 mml ou 5 linhas 425 x 70 pixels 1 1 50 x 25 mml
2.1.3.1. Submeter a imagem personalizada para aprovação dos CORREIOS e, posterior
cadastramento, especificamente no caso de utilização do Serviço de Telegrama VIA INTERNET.

2.1.3.2. As imagens personalizadas somente serão utilizadas destinados aos Telegramas emâmbito nacional
2.1 .4. Responsabilizar-se pela segurança de seus equipamentos, resguardando o sigilo dos dadosde acesso aos serviços fornecidos pelos CORREIOS contra qualquer ato, uso indevido, fraude ou
violação perpetrada por ''Hackers'' ou por seus funcion(brios.
2.1 .5. Fornecer arquivo eletrõnico, caso opte em utilizar a Média Eletrõnica, de acordo com o
layout fornecido pelos CORREIOS para captação e transmissão dos Telegramas.
2.1 .6. Utilizar a Central de Atendimento ao Cliente dos Correios - CAC, caso opte em utilizar o
forma de captação fOcADO.
2. 1 .6.1 . Fornecer, ao atendente, os dados da empresa. código administrativo, número do cartãode postagerrl e outros que forem solicitados, para efeitos de identificação e posterior inclusão
no faturamento do serviço prestado.
2.1 .7 Utilizar as Agências de Correios credenciadas em Contrato para envio de seus Telegramascaso opte em postar no BALCÃO DA AGENCIA
2.1.7.1 Preencher o ''formulário de Telegrama'' e entregar ao atendente, juntamente com o
cartão de autorização de pastagem fornecido pelos CORREIOS.
2.2. A CONTRATANTE, quando da utilização do Serviço CARTA VIA INTERNET se compromete

2.2.1 . Possuir acesso à Rede Internet. para instalar aplicativos Sistema de Portagem Eletrõníca -SPE. Escritório ou Corporativo, fornecidos gratuitamente pelos CORREIOS, em sua estação detrabalho ou em seu servidor. nõo sendo autorizado à CONTRATANTE, efetuar alterações nos
referidos sistemas, nem disponibilização a terceiros.
2.2.2. Responsabilizar-se pela segurança de seus equipamentos, resguardando o sigilo dos dados
de acesso aos serviços fornecidos pelos CORREIOS contra qualquer ato, uso indevido, fraude ou
violação perpetrada por ''Hackers'' ou por seus funcionários.
2.3. A ECT se obriga a
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2.3.1 . fornecer previamente à CONTRATANTE
al os dados, critérios, informações e orientações necessários ao cumprimento do estabelecidono item 2 deste ANEXO, bem como da cláusula 3 do Contrato do qual este ANEXO faz parte
bl o Cartão de Pastagem para cada órgão credenciado a utilizar os serviços incluídos nopresente ANEXO.
cl a Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais relativa aos serviços previstos neste ANEXOe respectiva atualízação.
dl o código de acesso jque corresponde aojsl númerojsl doÍsl cartãojõesl de postageml e
senha para utilização dos serviços Telegrama Via Internet e Carta Vía Internet. Essasnformações, também poderão ser enviadas por e-mail, em substituição ao carlõo de pastagem
físico mediante solicitação formal do CONTRATANTE
el o modelo de layout do arquivo de Telegrama para caso de utilização de Mídía eletrõnica
fl o código de identificação relativa à imagem, personalizada no Sistema, objetivando a
Inserção destas nos Telegramas destinados ao âmbito nacional, submetidos pelo canal Internet
2.3.2 Disponibilizar. sem ânus, o aplicatívo Sistema de Pastagem Eletrõnica - SPE à CONTRATANTEde acordo com a opção escolhida, SPE Simples, Escritório ou Corporativo, com todas as
funcionalidades que permitam Q transmissão do Telegrama e Carta via internet
2.3.3. Captar, transmitir. imprimir e entregar os Telegramas, Cartas Via Internet. nos endereçosindicados
2.3.3.1 . Quando da entrega do Telegrama e/ou Carta Via Internet. sendo esta última postada
com Serviço Adicional de Aviso de Recebimento - AR. deverá ser colhida a assinatura dorecebedor civilmente capaz que se apresente para receber o objeto. No caso da entrega doTelegrama. deverá ser feita também anotação da data e da hora da entrega
2.3.4. Nos locais onde nõo houver entrega domiciliária, os objetos serão direcionado à entreganterna. em uma unidade dos CORREIOS, para posterior retirada pelo destinatário.
2.3.5. Entregar ao remetente o Pedido de Confirmação de Entrega e/ou Cópia do Telegramaao remetente ou ao destinatário com as devidas informações da entrega, por meio de CorreioConvencional ou via e-mail
2.3.6. Emitir os Comprovantes, indicando, além dos dados necessários paro emissão da fatura, onúmero do contrato e respectivo código do serviço.
2.3.7. Receber da CONTRATANTE, por meio de média eletrõnica, Via FTP jfíle transfer protocolo oue.mail ou no servidor da CONTRATANTE, para tratamento e envio dos Telegramas, mediante
acordo entre as partes.
2.3,8, Devolver à CONTRATANTE o resultado da importação de seu arquivo em Ntídía Eletrõnica
indicando os Telegramas processados e os rejeitados.
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4.7. A CONTRATANTE deverá observar as normas e condições gerais de aceitação prevista na Le6.538 de 22.06.1 978.
4.8. Não há rastreamento para o TELEGRAMA INTERNACIONAL

5. Vigência do ANEXO
A partir da inclusão deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento do Contratooriginário ou, antes desta data, por meio de assinatura de Termo Aditivo, conforme descrito nosubítem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte
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APENSO

GLOSSÁRIO

Serviço de Telegrama - compreende a captação de mensagens expressas tipo Telegramapelos canais Internet, fonado e Balcão de Agência. para transmissão eletrâníca e entregafbíca. no âmbito nacional ou internacional, ao destinatário, de acordo com os procedimentos
operacionais de cada produto ou serviço
Canal Internet é o meio de acesso para transmissão de Telegrama via Web
Canal fonado - serviço de envio de telegramas por telefone, por meio da Central deAtendimento ao Cliente dos CORREIOS - CAC - pelos telefones:
3003-01 00: para capitais e regiões metropolitanas
0800-725-7282: demais localidades

Canal Balcão de Agência - serviço de envio de Telegramas em Agências de CorreiosConsiderar como Canal Balcão de Agência. todos os telegramas que sõo postados nas
Agências Próprias, Agências franqueadas, Agência Comercial de Correios Tipo l IPrópda .e
Terceírizadal, Agência Filatélica. Agência de Correio Satélite. Agência de Correio ComunítáHae o Centro de Serviços Telemáticos - CST
Mídia Eletrõnica - meio eletrõnico contendo arquivos de dados de Telegramas em layout
específico
Carta vía internet - É o serviço por meio do qual pode ser remetido diretamente através daweb, de seu desktop, cartas registradas, com ou sem AR.
Sistema de Portagem Eletrõnica - SPE é um sistema que tem como objetivo facilitar o envio deTelegramas e Cartas com a utilização da internet, que possibilita o acesso díreto com osCorreios, em ambiente seguro, disponível nas versões - SPE Simples, SPE Escritório e SPE
Corporativo.
No canal Internet será disponibilizada o uso de Imagem. A Inserção de imagem - Telegrama
contendo desenhos gráficos, ilustrações ou textos no cabeçalho e/ou rodapé, serão oferecidosde forma gratuita. As imagens sõo disponibilizadas pela ECT ou fornecidas pelo clientemediante cadastramento prévio. Pré-datado - oferecido de forma gratuita ao cliente, onde seagenda a data da entrega
Serviços AdicíonclisPedido de Confirmação de Entrega - PC: serviço adicional pago, que informa aoremetente os dados de entrega do Telegrama. nome do recebedor. data e hora

C(5pia do Telegrama - serviço adicional pago que disponibiliza ao remetente a cópia dotexto contendo os dados de encaminhamento do Telegrama enviado. Disponível
também para os Telegramas InternacionaisAR - Aviso de Recebimento - É o serviço que, através do preenchimento de modelo
próprio, permite comprovar, junto ao remetente. a entrega de objeto postado sobregistro, com ou sem declaração de valor.
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ANEXO

CARTA/CARTÃO/ENVELOPE ENCOMENDA RESPOSTA

1. Definições
1 .1 Serviços oferecidos pela ECT, que permitem a remessa de pedidos e/ou. informações, sob aforma de Carta ou Cartão e a remessa de objetos, sob a forma de envelope encomenda àCONTRATANTE do serviço, que efetuará o pagamento dos preços postais dos objetos queretomarem
1 .2 Carta-Resposta: É o envelope encartado, sob a forma de carta, em catálogo ou em outromaterial de propaganda impressa que possibilita ao cliente a remessa do seu pedido, reserva
da mercadoria ou objeto do seu interesse. Apresenta-se sob dois tipos distintos:

al Corvencíonal - quando o conteúdo é inserido em envelope específico, previamenteconfeccionado pelo cliente autorizado.
ól Taxa Paga quando o remetente utiliza envelope comum para acondicionar o

conteúdo e indica código divulgado pelo anunciante para identificar a CONTRATANTE
1 .3 Cartão-Resposta: Cartão ou cupom encartado em catálogo ou fazendo parte do inteiro de
uma peça de propaganda que possibilita ao cliente a remessa de seu pedido ou resewa da
mercadoria ou objeto do seu interesse.
1 .4 Carta-Resposta Internacional: É o serviço que tem por objetivo possibilitar que remetentesautorizados franqueíem. previamente. os objetos postados para fins de resposta. postados pelosseus correspondentes que residem no exterior.
1 .5 Envelope Encomenda Resposta: E o serviço que permite a remessa de duetos, sob a formade envelope encomenda, à CONTRATANTE do serviço
2. Obrigações
2.1 A CONTRATANTE se compromete a:
2.1 .1. Confeccionar os objetos conforme as normas da ECT, submetendo as peças à análise eaprovação da ECT.

2.1.2 Definir, para o serviço Carta-Resposta tipo Taxa Paga, a logomarca e o códigoidentificador. composto de quatro dígitos, submetendo-o previamente à aprovação da ECT

2.1.2.1 0 referido código deverá ser escolhido, para cada município de devolução, entreaqueles ainda nõo utilizados por outros contratos em vigor, devendo, também. ser diferente donúmero do Contrato do qual este ANEXO faz parte
2.1 .3 Retirar todos os objetos retornados, nos locais definidos no APENSO deste ANEXO e em diasacertados com a ECT, nunca havendo um intewalo maior que dez dias entre duas retiradasconsecutivas, exceto se nada houver a receber. Quando da retirada dos objetos de resposta. a
ECT emitirá Comprovante para assinatura por parte da CONTRATANTE. para faturamentoContrato Múltiplo Padronizado
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU .)Correios
2.1 .3.1 No caso de nõo retirada dos objetos conforme previsto anteriormente
emitir fatura relativa aos serviços, independentemente de aviso prévio

a ECT poderá

2.1 .4 Indicar no anverso do Envelope Encomendo-Resposta. os seguintes dizeres
NÃO COLOCAR EM CAIXA DE COLETA

ENTREGAR NO GUICHÊ DE UMA AGÊNCIA DA ECT
2.1.5 Solicitar por escrito a pastagem de objetos de outras empresas por meio do presenteANEXO, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas daí decorrentes
2.1 .6 Pagar à ECT o valor correspondente oos débitos que, porventura, venham a ser apuradospela ECT durante os três meses subsequentes ao cancelamento do ANEXO ou rescisão docontrato, relativos ao retorno dos objetos de resposta. No caso, os objetos devem ser entreguesà CONTRATANTE no endereço indicado no preâmbulo do presente contrato, mediante recibo.
2.2. A ECT se obriga a
2.2.1 . fornecer previamente à CONTRATANTE os dados e critérios necessários ao cumprimentodo estabelecido no subítem 2.1 deste ANEXO as condições de aceitação dos serviços,
especificações a serem observadas na confecção e identificação dos objetos
2.2.2 Examinar os modelos de objetos apresentados pela CONTRATANTE e aprovo-los caso sejamatendidas todas as condições
2.2.3. Receber e centralizar os objetos destinados à CONTRATANTE e entrega-los, medianterecibo, no lsl endereço lsl preestabelecidos pela ECT indicado na Ficha Resumo anexa aocontrato do qual o presente anexo faz parte

3. Preços
3.1 Preços - Recepção e entrega. à.CONTRATANTE dos objetos de Resposta.pagará à ECT, os seguintes preços unitários

CONTRATANTE

3.1.1 Carta-Resposta tipos Convencional, Taxa Paga e Internacional: preços fixados para aCarta Comercial constantes da Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, vigente nadata de retirada. de acordo com o porte respectivo do objeto
3.1 .2 Cartão-Resposta, modalidades Nacional e Internacional: preço. correspondente aoPrimeiro Porte da Carta Comercial, fixado na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais
vigente na dota da retirada do objeto.
3.1 .3 Envelope Encomenda-Resposta: preços fixados para a Carta Comercial constantes daTabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, vigente na data de retiradas..de acordo com o
peso-base indicado no objeto. Na'hipótese do peso do objeto ultrapassar 250 gramas, deveráser cobrado valor correspondente ao peso real do objeto.

4. Disposições Gerais
Contrato Múltiplo Padronizad
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU :.)Correios
4.1 A área destinado às inscrições de serviço, no anverso do Cartão-Resposta, da Carta-
Resposta, npo Convencional, e'do Envelope Encomendo-Resposta. deverá ter.fundo de corcla;i, de forma a permitir contrastes com os dizeres nela impressos e visibilidade do carimboditador;
4.2 0 Cartão-Resposta. a Carta-Resposta - Tipo Convencional e o Envelope . jjncomenda-Resposta poderãoconter propaganda. ou indicações de interesse da CONTRATANTE, ressaivaaaa área destinada às inscrições de serviço

no verso e no anverso, no Serviço de Carta/Cartão-Resposta Nacional e Envelope
Encomenda-Resposta;

il - somente no verso, no Serviço de Carta e Cartão-Resposta Internacíona
4.3 Na identificação do destinatário do Cartão-Resposta, da Carta-Resposta, TipoConvencional, e do Envelope Encomenda-Resposta, poderá ser indicado, abaixo do nome da
pessoa jurídica, código numérico ou nome de pessoa física, entre parênteses
4.4 0 limite de peso das Cartas-Resposta, modalidades nacional e internacional, é o fixado pelaECT para cartas na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais e o do EnvelopeEncomenda-Resposta é de 250 gramas, no máximo
4.5 0 serviço de Envelope Encomenda-Resposta é executado, exclusivamente. no territórionacional
4.6 A ECT se reserva o direito de proceder, eventualmente, a abertura dos EnvelopesEncomenda-Resposta recebidos, para fins de verificação. e controle do seu conteúdo, semprena presença do destinatário ou de seu representante legal
4.7 É terminantemente proibida a inclusão de cheques ao portador. ordens de pagamento aoportador. selo postal ou qualquer outro papel representativo de valor na Cada-Resposta e noEnvelope Encomenda-Resposta
4.8 Códigos do serviço

] 201 -7

4801 - ]

CARTA RESPOSTA NACIONAL
CONVENCIONCARTA RESPOSTA NACIONAL TA88 E898

OPTA NACIONALCARTÃO
ENVELOPE ENCOMENDA
RESPOSTA
CARTA RESPOSTA
NTERNACiONAL
CONVENCIONAL
CARTÃO RESPOSTA
!NTERNACIONAL

NCIONAL

5. Vigência do ANEXO

Contrato Múltiplo Padronizad
SUPERINTENDE'RêI'À ESTADUAL DE OPERAÇÕES DE BRASILIA

REGIÃO DE ATENDIMENTO - Endereço: SCEN TRECHO 02. LOTE 04 1 ' ANDAR - Brasília/DF. CEP 70800-91
Telefone: 1611 2141-8661 - e-mail:

:32



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU

U

.)Correios
A partir da inclusão deste ANEXO, ficando vigente alé a

Contrato origínório ou, antes desta dota, por meio de clssinaturadescrito no subítem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz porte
data de encerramento dode Termo Aditivo, conforme
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APENSO

SERVIÇOS DE RESPOSTA

ANEXO DO CONTRATO N'/2018 ECT/SE/BRASILIA/CODHAB

UNIDADES DE PASTAGEM....A.y.10RIZADAS

UNIDADES/ECT AUTORIZADAS PARA A RETIRADA DOS OBJETOS
CEP DA

UNIDADE
RELATIVO

AOS
SERVIÇOS DE

RESPOSTA

NOME ENDEREÇO

SHS QUADRA 2 BLOCO B TERREO

z.....{..oJ
GiLSON JOSe+AkANUÓS DE PAULA E SALVA ROGÊRI

álPeTOP-PPEsiDEnTE ''\SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE OPPPAçoes DEpPASiLIA / '
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ANEXO

MALA DIRETA BÁSICA

1 . Definições
1 .1 . Serviços de recebimento, tratamento e distribuição, em domicílioMala Direta Básica, postados com endereço, em âmbito nacional

de objetos denominados

l .l .l . Opcíonalmente, para os objetos caracterizados como Mala Direta. poderão ser utilizadosos sewiços adicionais de Registro, Aviso de Recebimento AR. Mão Própria MP IEntrega ao
Próprio Destínatáriol, de Valor Declarado e Devolução física oferecidos pelos Correios.
1.1.2 Devolução Física é a devolução dos objetos nõo-entregues ao remetente, mediante
pagamento.
1 .2. No presente ANEXO, serão aceitas exclusivamente pastagens de obÍetos cujo remetente sejaa própria CONTRATANTE ou, no caso de holding, desta e de suas controladas
2. Obrigações
2.1. A CONTRATANTE se compromete a
2.1.1. Postar somente objetos que se enquadrem em uma das definições de ÀÁala Direta
especificadas a seguir:

1 - Mala Direta: É a comunicação díreta com o cliente potencial ou consumidor. com
forte apelo comercial, através do envio de peças promocionais, como: folhetos, catálogos, fitasde óudio/vídeo, disquetes etc, tendo ou nõo associado a si um instrumento de resposta a serutilizado pelo cliente ou destinatário, para o estabelecimento de um canal de comunicaçãoque permita uma resposta imediata ao apelo

11 - Propaganda: Qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoal de
idéias, produtos ou serviços efetuada por um patrocinador identificado.

111 - Peças Promocionais: para efeitos postais, sõo aquelas obtidas por meio de impressão
gráfica ou magnética, em vários exemplares idênticos, constituídas de uma ou mais folhas,contendo anúncios, matérias pagas, matérias especiais etc, destinadas a promover odesenvolvimento das vendas de um determinado produto ou serviço, de divulgar eventos
culturais, religiosos, esportívos etc

IV - Consideram-se, também. como peças promocionais outros tipos de materiaistambém utilizados para divulgação, tais como: fitas de áudio e vídeo, CDs de óudío emultimídia, chaveiros, bonés, camisetas, amostras etc.
V Periódicos: jornais, revistas, fascículos e outras publicações periódicas

2.1 .2 Apresentar os objetos aos CORREIOS de forma a permitir a verificação de seu conteúdo. Nocaso da pastagem do objeto totalmente fechado, indicar em seu invólucro, em focal
35
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .}Coíreios
apropriado, a seguinte informação:
CORREIOS'

'FECHAMENTO AUTORIZADO PODE SER ABERTO PELOS

2.1.3 Fixar. quando for o caso, em cada objeto caracterizado como Mala Direta, o respectivoAviso de Recebimento, devidamente preenchido
2.1.4 Apresentar as l-yAaIQS Diretas para postagem, em unidades dos CORREIOS previamenteestabelecidas, encabeçadas, triadas e em amarrados etiquetados, conforme piano de triagemou sistema de blocagem fornecido pelos CORREIOS, acompanhadas de Listas de Pastagem
conforme modelo definido pelos CORREIOS, distintas para objetos simples e sob registrodevidamente preenchidas, para efeito de conferência da pastagem e posterior faturamento.
2.1.4.1 As Malas Diretas devem estar organizadas em amarrados, levando-se em conta nestaseparação: o tipo de objeto Ítipos: Simples, Registrado, com AR, MP ou Valor Declarados, peso ea localidade de entrega, acompanhados da etiqueta de amarrado, com as indicações
necessárias ao tratamento dos mesmos, conforme modelo fornecido pelos CORREIOS;
2.1.4.1.] Em cada amarrado deverá ser afixado um espelho, conforme modelo apresentado
pelos CORREIOS, contendo os seguintes dados: data de pastagem. destino dos objetos e oprimeiro número de CEP relativo aos objetos incluídos no mesmo, se possível, impresso em
código de barras no padrão ] 28.
2.1.4.].2 0s objetos deverão ser postados separados em três lotes distintos, considerando a
abrangência local, estadual e nacional.
2.1.4.2 Quando da pastagem da Mala Direta sob Registro, opcionalmente, a CONTRATANTEpoderá apresentar, junto à Lista de Pastagem. para recibo por parte dos CORREIOS, lista com adiscriminação do nome, endereço do destinatário e respectivo número de regístro
2.] .4.2.1 Para os objetos postados sob Registro, a CONTRATANTE deveráendereço do remetente, para devolução dos objetos não entregues.

indicar no objeto o

2.1 .5 Para objetos postados com o serviço adicional de Devolução física, indicar. no verso doobjeto, apenas o NOME e o CEP da agência dos CORREIOS, estabelecida em comum acordo
entre as partes.
2.1.5.1 Imprimir as chancelas de franqueamento do sen'íço adícior:al de Devolução física
conforme o caso, de acordo com as orientações fornecidas pelos CORREIOS.
2.1 .6 Retirar todos os objetos retornados com devolução física nos locais definidos e em diasacertados com os CORREIOS, nunca havendo um intewalo maior que dez dias entre duasretiradas consecutivas, exceto se nada houver a receber.
2.2 0s CORREIOS se obrigam a
2.2.1 f'assar recibo nas vias das Listas de Pastagem e providenciar. após conferência, adistribuição de suas vias, conforme indicado no rodapé das mesmas.
2.2.2 Orientar as unidades envolvidas a respeito da execução dos sewiços
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2.2.3 Expedir os obÍetos aos locais de destino e entrego-los conforme normas estabelecidas pelos
CORREIOS para a prestação dos serviços previstos neste ANEXO
2.2.4 Cumprir os prazos estabelecidos para a entrega de objetos nõo-urgentes, constantes da
Pdatriz de Prazos de Distribuição de Objetos Não-Urgentes Simples definida pelos CORREIOS
2.2.4.1 0s CORREIOS, quando da inclusão do ANEXO, deverá fornecer à CONTRATANTE exemplar
da matriz mencionada e substituí-la sempre que houver atualização
2.2.5 Restituir na forma proposta pela CONTRATANTE, sem a cobrança de qualquer valoradicional, as Malas Diretas postadas sob registro.

2.2.5.1 É vedada a devolução de objeto cujo destino seja para a entrega .local e endereço gedevolução em âmbito estadual ou nacional; com entrega estadual e endereço de .devoluçãonacional Pode ser aceita a devolução de objetos com entrega nacional e estadual com oendereço de devolução na mesma localidade de destino do objeto
2.2.5.2 0s objetos postados na modalidade simples sem o adicional de devolução física. cujaentrega nõo tenha sido possível, nõo terão devolução ao remetente e serão destruídos naUnidade de Destino
2.2.6 Restituir os objetos identificados com a chancela do serviço de Devolução Física cujaentrega ao destinatário não tenha sido possível, encaminhando-o à unidade operaciona
indicada pela CONTRATANTE
2.2.6.1 Quando da retirada dos objetos em devolução física. emitir comprovante para assinatura
por parte da CONTRATANTE. para faturamento.
2.2.6.2 No caso de não retirada dos objetos em devolução física. emitir Lista de Devolução
relativa à prestação de serviços de Devolução Física, independentemente de aviso prévio
2.2.6.2.1 Neste caso, efetuar a entrega dos objetos no endereço da CONTRATANTE. por meio de
serviço Devolução Física Nõo Retirada, com o respectivo faturamento desse serviço no contratoda CONTRATANTE, independente de aviso prévio
3. Preços
3.1 0 preço da prestação do serviço de Mala Direta Básica será de acordo com o peso
individual do tipo de objeto postado, correspondente ao valor fixado na Tabela de Preçosespecífica do serviço para a distribuição local, estadual e nacional, vigente na data da
postagem.
3.2 0 preço pela prestação dos serviços de Devolução Física e Devolução física Não Retiradaserá de acordo com o estabelecido na Tabela de Preços dos referidos serviços vigente na datada restituição do objeto ao remetente.
3.3 0s objetos postados como Mala Direta Básica que contenham encartes caracterizadoscomo Carta-Resposta, terão desconto de 1 ,5% no valor unitário preço correspondente
4. Disposições Gerais
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4.1 É permitida a impressão de mensagens comerciais e frases de efeitono verso e anverso do envelope, na forma de apelo promocional

personalizadas ou não

4.2 Poderão ser aceitas objetos contendo encartes, desde que nõo descaracterizem o formato
original do objeto, podendo se constituir de formulários, listas de preços Carta/Cartão-Resposta
4.3 E permitida, sem alterar o sistema de preço, a inclusão de brindes e amostras de produtosdesde que esses objetos sejam de tamanho e espessura reduzidos e nâo embaracem aexpedição, o tratamento, a distribuição e nem sejam integrantes da relação de proibiçõesapresentadas pelos CORREIOS, a qual também deve ser observada para o conteúdo das MalasDiretas
4.4 Para a entrega local, deverá ser considerado o perímetro urbano do município e/ou
respectiva região metropolitana definida em documento oficial do governo estadual ou federal.Neste caso, os CORREIOS fornecerão as faixas de CEP das localidades abrangidas por taisdocumentos
4.5 Em caso de extravio, perda ou espolíaçào de objetos postados sob regístro, a
responsabilidade dos CORREIOS está limitada aos preços postais mais o valor de índenízaçãoconstante do Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais
4.6 A CONTRATANTE deverá consultar os CORREIOS, com antecedência.necessidade de desenvolver peças promocionais fora dos padrões usuais.

quando da

4.7 A CONTRATANTE é Q única responsável pelo fornecimento dos produtos comercializadoscondições de pagamento e outros compromissos declarados e assumidos no material depropaganda;
4.8 0 serviço previsto no presente ANEXO refere-se à entrega domiciliária .de peçaspromoc onais. sendo proibida 'sua utilização como sistema de distribuição de mercadorias entrefabricantes e lojistas, 'venda direta ao consumidor ou qualquer outra situação que caracterizerelacionamento comercial semelhante
4.9 Com o objetivo de não interferir na criatividade das peças promocionais, fica permitidaopcTonalmente. a postagem de objetos Guio invólucro concentre, em um de seus lados, osinformações referentes ao remetente, ao Contrato do qual este ANEXO faz parte e,às
necessárias para o tratamento postal. Dessa forma. o outro lado fica inteiramente disponívelpara que a CONTRATANTE indique a mensagem, apelo comercial, ilustrações pertinentes, dentreoutrosUTr

4.10 0 presente anexo é parte integrante do contrato celebrado entre a CONTRATANTE e osCORREIOS

4.1 ] ficam ratifi
para efeitos de

:adas todas as cláusulas constantes do contrato do qual este Anexo faz parte
:umprimento das bases acordadas entre a CONTRATANTE e os CORREIOS.

5. Vigência do ANEXO
A partir da inclusão deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento doContrato originário ou, antes desta data, por meio de assinatura de Termo Aditivo, conformedescrito no subirem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte
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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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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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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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