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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOSN' 9912316112, QUE
ÊÚ+kÉ''II'FAZEM

O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA COMPANHIA

DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITOFEDERALE A EMPRESABRASILEIRADE CORREIOJS:t;reklq:B(IFj?$1;;111iilllil
CONTRATANTE:

Denominação/Nome por extenso

t 5 JÁ1{ 2018

COMPANHIA DE DESENVQLWÊaEb11Q
HABHAÇlQ!:!AL

CNPJ/MF:
09.335.575/aqui 3Q;.
SI(;LA/Nome resumido:

l Inscrição Estadual:

Ramo de Atívidade Regulação

CODHA.B.

Endereço
Q3EIQBCQMERÇIÁj:SJLOÓBLA L0:i e&J3ZIA
Cidade:

Telefone:
6 1)..3.2
14- 189
Endereço Eletrõnico:
mateus.alves@ççdhg;b:dí: ov
Nome do Responsável:
ILSON JOSE PARAR.

Cargo/Função:

CEP:

UF:

FAX:

M

r

DE PAU.LA

CPF:

l RG:

ECT- Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Leí n' 509, de 20 de marco de 969
CNPJ/MF
Nome da Superintendência
Estadual: SUPERINTENDÊNCIA
34.Q2&31 ÜQQQZ:QZ

[EÂDJ:!ÂJ-o EQeERAÇQE:.DE BRÃSU&

Endereço
SCENTRECHO02 -..
Cídade=

CEP

BRASILIA..

Telefone:
6 1 ) 21 4..1..8661
Endereço Eietrõnico
bsbreotecontrclt
Nome do Representante Legal

FAX:

ROGÉRI
RG

CPF:

MAGNILSON scORe COS lA
RG
:4,245:52Z DGEQ/QQ

CPF

1252512SSP/ÇQ
Nome do Representante Legal:

70800-90
]

002.301
.441-52

As pcartes,acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do
sente instrumento,elaborado conforme disposto no art. 62, $ 3', 11,da Lei 8.666/93,conforme

Processo n' 392-004.729/20]

7. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e VENDA DE PRODUTOS.

de acordo com as seguintescláusulase condições
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CLÁUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO
produtos,

.)Correios

O presentecontrato tem por objeto a prestação, pela ECT,de serviçose venda de
que atendam

às necessidades

da CONTRATANTE, mediante

adesão

aoÍsl ANEXO)lsl

deste Instrumentocontratual que, individualmente, caracterizajml cada modalidade envolvida.
CLÁUSULASEGUNDA DA EXECUÇÃODOSSERVIÇOS

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

respectívojsl

ANEXOjs)

2.2.A qualquermomentoa CONTRATANTE
poderásolicitarà ECTa inclusãoou a

exclusãode serviçosno presentecontrato, procedimentosestesque deverão ocorrer por meio
de termo aditivo ou por apostilamento,conformeopção da CONTRATANTE,
e registrona Ficha
Resumo, a ser assinada pelas partes

2.2.1. A inclusão de servlçojsl dar-se-áapós análise da viabilidade pela ECT,por meio
do acréscimo dojsl ANEXOÍslcorrespondentejsl,rubdcadojs) pelas partes, contendo os
procedimentos pertinentes ao serviço incluído, efetivando-se quando da assinatura da ficha

Resumo
IJ

2.2.2.A exclusãoocorrerá mediante comunicação formal de qualquer uma das partes
com prova de recebimento e aviso prévio de no mínimo30 jtríntal dias, com cl devida

assinatura de nova Ficha Resumo

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

2.2.3. Encontram-sedefinidas no ficha Resumoanexa. assinada e rubricada pelas

par"tes,as informações contratuais relativas aos serviços prestados.

2.3.A CONTRATANTE
serácategorizada pela ECT,conforme tabela definida no Termode

Categorizaçõo e Benefíciosda Política Comercial dos Correios, disponível no site
www.correios.com.br.

CLÁUSULA TERCEIRA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTEse 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 prevístoÍsl
nojsl ANEXOjsldeste 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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3.1.2.1. Por representantes credenciados entendam-se os órgãos, filiais,ou, no caso de
holding, dessa e de suas empresas controladas, cuja utilização do contrato for autorizada pela

ECT

3.1.3. A ínfraçõo contratual por parte de qualquer das pessoasenumeradasno subitem
3.1.2.1 seráde responsabilidadeda CONTRATANTE,
apurada nostermosdeste contrato

3.2. Quando da utilização de serviços que preveem franqueamento por chancela
ndicar no ângulo superior direito do anverso dos objetos, por processográfico, etiqueta ou
carimbo, a chancela de franqueamento padrão, fornecida pela ECTem arquivo eletrõníco

contendo as seguintes informações:

al Dados fixos: nome do serviço e a marca Correios

ól Dadosvariáveis:númeroe ano de assinaturado contrato Díretorias Regionais de

origem do contrato

e de pastagem

e nome ou sigla da CONTRATANTE

3.2.1. A Chancela de branqueamento prevista no subítem anterior deverá ser utilizada
exclusivamente, em objetos distribuídospela ECT,por meio do presente contrato

A nõo observância ao uso exclusivo da chancela de branqueamento implicará
no pagamento de multa. pela CONTRATANTE,
correspondente a 10%jdez por centos do valor
veri$cado no último faturamento do respectivo contrato
3.2.1 .1 .

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 sanções

nstituídaspela quebra do monopólio postal, se for o caso, limitada a 50%da importância do
faturamento 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 a
situaçãodescritanossubítens3.2.1.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/Tabelasde Preços, quanto a peso,
dimensões. acondicionamento e demais normas previamente informados pela ECT,inclusive o

endereçamento completo com a utilização do CEP,estabelecidaspara cada modalidade de
serviço

3.4. Utilizarembalagens adequadas ao peso, às condições de aceitação e natureza do
conteúdo, conforme site dos Correiose/ou recomendações da ECT

3.5. Informar à ECTe manter atualizados apor carta, ofício ou teiegramal todos os
dados 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. Informarà unidade de vinculação do contrato o endereço de correio eletrõnico
telefonese fax para os contitos que se fizerem necessáriose comunicar, de imediato, sempre
que ocorrer qualquer alteração
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3.7. Postaros 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 de
correspondência 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.

CLÁUSULAQUARTA DAS OBRIGAÇÕESDA ECT

4. 1. Compete previamente aos Correios

4.1.1. Disponibilizar

al os dados e critérios necessários ao cumprimento da Cláusula Terceira

ól informações necessáriasà execução deste contrato

cl condiçõesde aceitação de cada serviçoe prazosde entrega
dl especificações a serem observadas na confecção e identificação dos objetos; e
el

formulários

confeccionados.

citados

nojsl

anexojsl

e

modelos

de

documentos

a

serem

4.1.2.fornecer

al tabelas de preços e tarifas relativas aos serviçosprevistosneste 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 de
Atendimento credenciadas para a prestação dos serviçose/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
serviçoscontratados.

4.4.Disponibilizar
a fatura de cobrança no site dos Correios,conforme previstona ficha

Resumo anexa a este contrato
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4.5. Enviar a futura de cobrança

para o endereço

indicado

pela CONTRATANTE

4.6. Executar olsl servíçojsl previstojsl nojsl ANEXOjsl. conforme normas estabelecidas

pela ECT.

CLÁUSULA QUINTA-

DA REMUNERAÇÃO,

DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

5.1. Pela prestclçãodos serviçosprevistosnojsl ANEXOjsla este contrato, a

CONTRATANTE
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 valores
mencionados, respectivamente. na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, Preços

Internacionais, f'ruços SEDEXMundo, Tarifas Documentos e Demais Serviços e Tabela de Produtos

vigentes na data da prestação dos serviços e aquisição de produtos, sendo reajustadas nas
mesmas 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 Tabelas
indicadas no mesmo subitem e serão alterados quando da modificação das mesmas

5.1.1.1. O reajuste das Tabelas mencionadas no subitem anterior observará a
periodicidade legal mínimade 12 Idozel meses,contada a partir da data do início da vigência
da 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 Executivo
assimo 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 equilíbrio
económico-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 ólea
económica extraordináriae extracontratual

5.3. Havendo forma de valor e reajuste distintos daqueles previstos no subitem 5.1., os
mesmosserão estabelecidos no próprio ANEXOrelativo aos procedimentos do serviço a que se

referem os valores e reajustes diferenciados.

5.4. A revisão das tarifas dos serviços prestados pela ECTserá 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 Portarian' 152.de 9 de julho de ]997. do lúinístérioda fazenda

5.5. A ECTdeverá informar à CONTRATANTE
os novos valores dos serviços e produtos
sempre que ocorrer atualizaçõo em suas tarifas e/ou tabelas.
CLÁUSULASEXTA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 . Respeitado

disponibilizará

o cronograma

à

definido

na ficha

C ONTRA
TANTE
,

Resumo

anexa

no

a este contrato,

a ECT

e ndereço

http://www2.correios.com.br/produtos.servicos/sfc/default.cfm,
para efeito de pagamento, a
futura mensal correspondente aos serviços prestados e produtos adquiridos previstosnojsl

ANEXOÍsl,levantados com base nos documentos de pastagem e venda de produtos
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6.1.1. Adicionalmente, a ECTentregará à CONTRATANTE,
no endereço pré-estabelecido
a naturamensal,respeitadoso PeríodoBaseICiclo de faturamentol e o vencimento da futura
definidosna ficha Resumoanexa que é parte integrante deste contrato

6.1.2. Na hipótese de não haver tempo hábil para a consolidação de todas as

postagens efetuadas no período de faturamento, aquelas remanescentes serão faturadas e/ou
consideradas para a concessão de descontos em período posterior
Mínima

6.2. Os serviços prestados no presente contrato ficam isentos do pagamento da Cota

de Faturamento

estabelecida

para

os mesmos,

excito

com

relação

aos serviços

SEDEX

40436 e SEDEX40444 que. se contratados, devem observar a Cota À4ínima de Faturamento
estabelecida. respectivamente, na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, nas Tabelas

de Preçosespecíficos,prevalecendo aquela de maior valor, vigente no ultimo día do ciclo de

faturamento do mês de competência

do faturamento

6.2.1. A cota mínima de faturamento será correspondente àquela de maior valor dentre

osserviçosde mesma periodicidade definida na Ficha Resumo

6.2.1.1. Quando da contratação de serviçoscustomízados,fica estabelecida uma cota
mínima individual de faturamento que será indicada nos anexos, vigente no último día do ciclo
de faturamento do mêsde competência do faturamento

6.2.1.2. A Cota Mínimade faturamento será cobrada após o segundo período base
jciclol de faturamentoindicado na ficha Resumoanexa.contado a partir do ciclo inicialde

faturamento,
independentemente
do dia de assinatura.
vigênciado contratoe 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 ANEXOque altere o valor da Cota Mínima
de 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 disposto

no subítem 8.1.3.1., não haverá incidência de Cota Mínima de faturamento no período

abrangido

pela suspensão, sendo aplicada

a proporcionalidade

períodos base Íciclo) anteriores à suspensão e posteriores à reativação

pelos dias utilizados nos

6.2.1.5. Na hipótese de o valor a ser pago pelo cliente. relativo aos serviços prestados

ser inferior à Cota À4ínimade Faturamentodo período, a fatura emitida ao final de cada
período incluirá,além dessevalor. um complemento para que o montante a serpago atinja a
importância citada

6.2.1.5.1. Havendo alteração no contrato que implique em mudança de valor de cota
mínimadentro do período de faturamento, o cálculo do complemento a sercobrado levaráem

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 remanescentesquando da

ocorrência da situação descrita rio subitem 6.1.2.
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6.2.2.O valor da Cota Mínimade faturamento será revistoquando da atualização das

Tabelas ou dos ANEXOSindicadas nos subitens 6.2. e 6.2.1. respectivamente.

6.3. O pagamento da natura deverá ser realizado por via bancária. :informe instruções
constantesdo próprio documento de cobrança

6.3.1.A forma de pagamento por meio de crédito em conta corrente somenteserá

aceita mediante autorização prévia e expressa da área financeira da ECT.Eventual depósito

sem a anuência

da

ECT nõo caracterizará

sujeita às sanções previstas no subitem 8.1.4;

a quitação

da futura,

estando

a CONTRATANTE

6.3.2.Quando o pagamento ocorrer pela rede bancária, a baixa da fatura dar-se-á

apóso créditona conta correnteda ECTe a respectiva
compensação
de chequeque

porventura venha intermediar a liquidação do título.

6.4. No caso de o pagamento das faturos ser efetuado por meio do SIAFI- Sistema
integrado de AdministraçãoFinanceirado Governo Federal,deve serutilizadoo procedimento
OBFatura- Extra-SIAFI,
que possibilitaa operacionalizaçãodo pagamento com a indicação do
código de barrasou linha digitável constantesdo boleto de cobrança.
6.5. Qualquer reclamação sobre erros de faturamento deverá ser apresentada pela
CONTRATANTE.
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 semo pagamento da futura será admitido até a data
do vencimento:
al se for procedente, a ECTemitirá nova fatura com o valor carreto e com nova data
de vencimento; e

bl se for improcedente, a CONTRATANTE
pagará a futura. Caso o pagamento ocorra
após o vencimento, a CONTRATANTE
pagará Q fatura mais os acréscimoslegais previstosno
subirem

8. 1 .4., independente

do prazo

necessário

para

a apuração

por parte

da ECT;

6.5.2.Apósa data de vencimento,
a reclamaçãosomenteseráaceitacom o

pagamento integral da fatura;

6.6.Os encargos e multasdecorrentesde atraso de pagamento de futuras,bem como
débitos e créditos relativos a eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos i"lestecontrato
serão lançados em fatura posterior. devidamente discriminados
6.6.1. Os créditos devidos pela ECT,relativos a indenízações, cujos fatos geradores foram

apurados e devidamente comprovados peia ECT,serão pagosdiretamente à CONTRATANTE
via

crédito em natura

CLÁUSULASÉTIMA- DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência do presentecontrato, 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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prorrogar:se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivosaté o limite de 60
jsessental meses

7.2. A vigência

do Anexo terá início e fim estabelecidos na ficha Resumo, assinada

pelas partes e não excederá a do contrato. A execução dos serviçose aquisição de produtos
somente será realizada durante a vigência estabelecida paro cada Anexo
CLÁUSULA OITAVA - DO INADIMPLEMENTO

8.1. O inadimplementodas obrigações previstosno presentecontrato, ou a ocorrência
de quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93,será comunicado pela porte
prejudicada à outra, mediante notificação escrita,com prova de recebimento,para que a
parte inadimplente, no prazo de 05 jcincol dias úteis, regularizea situação ou apresente defesa;
8.1.1. Se for apresentada defesa, a parte prejudicada deverá se manifestarsobre esta

no mesmo prazo;

8.1.2. Quando a decisão motivada não acolher as razões da defesa, a parte

nadimplente deverá regularizara situação no prazo de 48 jquaíenta e oito) horcls,contadas a

partir da comunicação

formal desse fato;

8.t .3. O descumprímentodo subitem anteriorpoderá ensejara rescisãodo contrato, a
critério da parte prejudicada, sem prejuízo de eventual índenízação por perdas e danos além
das demais sanções contratuais e legais aplicáveis:

8.1.3.1. O atraso de pagamento por prazo superiora 90 jnovental dias concede à ECTo
direito 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 atualizado
financeiramente, entre as datas previstae efetiva do pagamento, de acordo com a variação
da taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELICI'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 Cadastro

Informativo 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 custascartoriais,caso haja

necessidade de a ECTrecorrer ao mecanismo de "PROTESTO
DE TÍTULO",para reaver os seus
valores devidos, por atraso no pagamento de faturas, podendo ser pagas díretamente nos
cartóriosou ressarcidasà ECTseo pagamento das custasocorrerde forma antecipada
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9.1. O presente contrato poderá serrescindido a qualquer tempo

9.1.1. por interessede qualquer uma das partes e mediante comunicação forma com
prova de recebimento e aviso prévio mínimode 30 (tríntal dias;

9.1.1.1. Quando a solicitação de rescisãoocorrer concomitantemente à formalização
de contrato sucedâneo, com cota mínima igual ou superior, a rescisãopoderá ocorrer na data
da formalização do pedido, independente do aviso prévio a que se refere o subitemanterior
9.1.2. por ínadimplemento, conforme consta na CláusulaOitava; 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 0
11
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 EstatutoLícitatório;

9.3. No caso de rescisão,fica assegurado à ECTo direito de recebimento dos valores
correspondentes aos serviços prestados à CONTRATANTE
e produtos adquiridos pela mesma até
a data da rescisão,bem como à proporcionalidade das cotas mínimascontratadas, de acordo
com as condições de pagamento estabelecidas neste contrato.

9.4. Da mesma forma fica garantida à CONTRATANTE
a devolução de seusobjetos e

valores devidos para repasse.
CLÁUSULA DÉCIMA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

IO.l. Os recursos orçamentáríos para a cobertura das despesas decorrentes deste

contrato têm seu valor estimado em R$50.0000,00jcinquenta mil reaísl.
10.2. A classificação

destas despesas se dará da seguinte forma

Elemento de Despesa: 33.90.39
Prometo/Atividade/Programa

de Trabalho: 16.122.6208.4045.0005

10.3. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárías
próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA APROVAÇÃO E DISPENSADE LICITAÇÃO

11.1. 0 presente contrato terá validade depois de aprovado pelos órgãos competentes

da CONTRATANTE e da ECT.

11.2. A realização de licitação e a prestação de garantia foram dispensadascom base

no Artigo 24. Incisa Vlll, da Lei 8.666/93
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12.1 . A ECTnão se responsabiliza

12.1.1. por valor incluído em objetos postados sem a respectiva declaração de valor;

t2.1.2. pela demora na execução de qualquer serviço,resultantede omissãoou erro

por parte da CONTRATANTES

12.1.3. por prejuízosindiretos e benefícios não-realizados

12.1.4. por objeto que, no todo ou em parte. seja confiscado
autoridade competente. desde que haja comprovação documental

ou destruído
por

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

12.2.1.quando o objeto tiver sido entregue no endereço do destinatárioa quem de

direito ou restituído à CONTRATANTE;

12.2.2.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, motim
tumulto e qualquer outro movimento de natureza popularl. regularmente comprovados
impeditivosda execução do contrato;

12.2.4.nos casos de paralisação da jornada de trabalho independentemente de sua
vontade;

12.3. Em caso de extravio, perda ou espoliação de objetos postados sob registro, a
responsabilidade da ECTestá limitada aos preços postaismais o valor de indenizaçâo constante
da Tabela de Preços e Tarifasde Serviços Nacionais
12.3.1. Essesvalores 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 da
União PostalUniversal- UPU;

12.4.1.A ECTse reserva o direito de proceder, eventualmente. à abertura dos objetos
recebidos, para finsde 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 ou
Mala Direta Postal Básica - MDPBo conteúdo poderá ser verificado a qualquer momento, sem a
necessidade da presença de representante legal da CONTRATANTE
ou do destinatário.
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12.4.2. Após análise de viabilidade

pela CONTRATADA.podem ser transportados pelos

Correios materiais sujeitosa legislação específica, com formalização de Termo, Apenso ou
documento congénere

12.5. As partes responderão pelo cumprimento das exigências relativas à

devidos
documentaçõofíscal. na forma da legislação vigente, sendo que os tributos que forem
ónus
em decorrêncía direta ou indireta do presentecontrato ou de sua execução constituem
de responsabilidade exclusiva do respectivo contribuinte. conforme definido na legislação
vigente

12.5.1. Havendo imputação de responsabilidadetributária a uma parte em decorrência
de fato cuja responsabilidadeorigináriasejada outra parte. caberá a estaressarciràquela os

valores efetivamente

pagos.

12.5.2.Para efeito do ressarcimentoexposto no subítem anterior, a obrigação será
considerada direito líquido e cedo, devendo serrealizada em 10 jdezl dias..contadosda data
da comprovação de recebimento da comunicação oficial do seu pagamento

12.6. Emcomplementaçõo à obrigatoriedade legal expressanos artigos5' e 6', da Lei
6.538/78, as partes devem também guardar sigilo absoluto sobre informações proprietárias e
confidenciais necessáriasà prestação dos serviçosora contratados, quais sejam. documentos,
nformações e programas inerentes aos serviços contratados

12.6.1. As informações proprietárias e confidenciais necessárias à prestação dos

serviçosora contratados mencionadas no subirem anterior referem-sea planos.de triagem de
objetos softwaresde gerenciamento de pastagem,soluçõeslogísticas,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 deverá
solicitar. previamente. autorização expressa à outra.

12.7. As disposições contratuais e de seujsl respectivojsl ANEXOjsl deverão ser

interpretadas

harmonicamente,

considerando

os procedimentos

prestadojs), assimcomo aos costumes e normas vigentes

inerentes aojsl

servíçojsl

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

12.8.1. Alterações decorrentes de especificações da prestação de serviçose 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

neste contrato

Corltrato Múltiplo Padronizado
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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 de
igual teor e forma, na presença das testemunhasabaixo:
Pela CONTRATANTE:

Pela ECT:

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

GiLSON JOSX PARA$áOS DE PAULA E SALVA
'DIRETOR-PRESIDENTE

ÕPASíUAni:.Jl5 de (JOTA

de 2C)
lg

ROGÉRI

\\SUPERINTENDENTE
ESTADUALDE OPERAÇÕESDE
BRASILIA

UACNILSÕISODRÉ COSTA
GERÚ{TE REGIONAL DE VENDAS

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF=

NOME
CPF:

Contrato ÀAúltlploPad(QOi;gqç?
:;Ve
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NUMERO [
DATA

FICHA RESUMO- CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS E

:dã©l../.

VENDA DE PRODUTOS

l

l

@

NÚMERO DO CONTRATO

CONTRATANTE

J

CODHAB
CÓDIGO ADM

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

CICLO DE FATURAMENTO (PERÍODO BASES

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

VENCIMENTO DA NATURA

Dia 21 do mês seguinteao da prestação do
serviço IPeríodo Basal

ENTREGADA FUTURA

DISPONIBILIZAÇÃODA FATORA

DATA LIMITEPARA A ENTREGADA FATURANO

DATA LIMITEPARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA

ENDEREÇO PKE-ESTABELECIDO

[ 05 ] dias úteis antes do vencimento

da natura.

NATURA NA INTERNET

110] dias antes do vencimento da fatura

ficarão

dísponibilízcldas

no

endereço

sfç;ZdeüuJ!:cfln as futuras Icem código de
barrasl e os correspondentes extratos. cor tardo
Obs.: ..N.a hipótese de haver atraso najãjjclÜÉamente 'o; 'lançamentos que deraml
disponibilização da .fatura, o vencimento serój;regem ao referido documento de cobrança
prorrogado

atraso

pelo

número

de dias do referídoj'

''

''

' '

''

'''

'

DRDE ORIGEM DO CONTRATO

ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO

BRASILIA

GEVEN

V

FATURAMENTO

DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO
X ]

CENTRALIZADO

SERVIÇOSCONTRATADOS

(código/discriminação)

;iKW'';m:..TESniitl.,!gk,
ESPECIFICIDADES DOS SERVIÇOS

UNIDADEDE
VINCULAÇÃO
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A partir da

assinatura

A parir da
Aquisição de Produtos e
assinatura
Serviços em loja virtual da ECT

CA RTACOMERCIAL

A parir da
osslnavlra

SERVIÇOS TELEMÁTICOS

A parir dc]
assinatura

Pela CONTRATANTE:

CiLSON JOPE PARAM

,L,

Pela ECT:

[OS DE PAU LA E SALVA

DIRETOR-P ?EVIDENTE

\\uP

M

IÜ''bÉ 'AQUINO

R

ESTADUAL [ E OPERAÇÕESDE

GERE!

Contrato lv\últiplo Padronizado - Versão (5rgqç?f?i?Qiç
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ANEXO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

1. Definições

1.1. Aquisição de produtos disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT para
venda avulsa na rede de varejo, em âmbito nacional

2. Obrigações

2. 1. A CONTRATANTEse compromete

a

2.1.1.Assinar
o documentoprevistoparao faturamento,
quandoda aquisiçãode

produtos

2.2. A ECTse 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 qual
este ANEXOfaz parte, a CONTRATANTE
pagará à ECTos 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 aplicados
quando do modificação das mesmas
4. Condições de Pagamento

Ascondiçõesde pagamentoestão previstasna CláusulaSextado contrato do qual

este ANEXO)faz parte

5. Disposições Gerais
5.1 . O presente

e a ECT

ANEXO é parte integrante

do Contrato

celebrado

entre a CONTRATANTE

5.2. ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato do qual este ANEXOfaz

parte. para efeito de cumprimento das basesacordadas entre as partes
6. Vigência

do ANEXO

A partir da inclusãodeste ANEXO,ficando vigente até a data de encerramentodo
Contrato originário ou, antes desta data. por meio de assinaturade Termo Aditivo,conforme
descritono subirem2.2.do Contrato do qual este ANEXOfaz parte
Contrato Múltíolo Padronizado - Versão Órgão PQ»liça E
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOSESERVIÇOSDA LOJA VIRTUALDA ECT
CORREIOSONLINE

1. Definições

1.1. Aquisição de produtos e serviços disponibilizadosna loja virtual da
ntermédío dos sítioshtto://www.correios,çom,br ou hltn;//www.correiçnea!!ne.car!].bl

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE
se compromete

por

ECT,

a

2.1.1. Assinaro documento previsto para o faturamento, quando da aquisição de

produtos e serviços

2.2. A ECTse obriga a

2.2.1. Disponibilizarà 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 suoerioresaos das unidades de
atendimento 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 ECTpoderão ser por meio da

utilizaçãodo cartão de pastagem

3.2. Para utilização do cartão de pastagem será necessário que o mesmo esteja Atino e

Habilitado 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 seguintesdados
al a natureza jurídica ISe Pessoa física ou PessoaJurídícaj;

bl o respectivo númerode identificação fiscal ICPFou CNPJj
c) o númerodo cartão de pastagem;
dl data de validade do cartão de pastagem IDD/MM/AAAAI
el o código de controle do cartão de portagem

3.4.Emcaso de dificuldadesna aquisiçãode produtose serviçospor intermédiodo

cartão de portagem

na loja virtual da ECT ICorreios OrLinel, orientações e informações

complementares poderão ser fornecidas pela Gerência Comercial que firmou o contrato
principal.
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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
ANEXOfaz parte, para efeito de cumprimento das basesacordadas entre as partes.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU
ANEXO

CARTA COMERCIAL
1. Definições

1.1. Serviços de recepção, roleta, transporte e entrega domiciliária de objetos relativos à
Carta 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 CONTRATANTEse compromete

a

2.1.1. Definir. de comum acordo com os CORREIOS,
as localidades, em âmbito nacional
em que os serviços previstosneste ANEXOserão prestados;

2.1.1.1. No caso de holding, informar aos CORREIOS
os dados necessáriosde cada filial.

empresacoligadae/ou controladaautorízadajs)
a utiiizarjemlos serviçospara o
preenchimento da l$} ficha Ísl Técnicajsl

2.1.2. Obedecer às condições geraisde aceitação de objetos quanto a peso, naturezado
conteúdo, dimensões,formato, endereçamento e demais normas previamenteinformadas
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 branqueamentoPadrão.conforme modelo e leiautesestabelecidos
pelos CORREIOS,
observando o disposto no subirem 3.2. do Contrato do qual este ANEXOfaz
C
parte
ól Data de Pastagemabaixo da Chancela Padrão de Franqueamento,ou em outro
local previamente aprovado pelos CORREIOS,
precedida da expressão''Data de Portagem''e

no 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 de

franquear,aposta pela Agência franqueada de vinculação do contrato, os objetos não

deverão conter a chancela de franqueamento e a data de postclgem de que tratam as alíneas
a'' e ''b'' do subítem2.1.4;
2.1.5. Apor nos objetos, nos locais apropriados,o endereço completo do destinatárioe do
remetente. com a indicação carreta do CEP,bem como fazer constar. no verso deles, os
motivos

determinantes

da eventual

não entrega,

para anotações por parte do carteiro;
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2.1.5.1 Fazerconstar nos objetos postados com o Serviço Adicional Aviso de Recebimento
PARIe/ou Mão PrópHaOMPI,para os quaisse quer a devolução imediata após as trêstentativas
e entrega. a seguinte' menção: ''Após a terceira tentativa de entrega, devolver
mediatamente ao remetente

2.1.5.1.1.A indicação citada no subiremanteriordeve ser aposta no rótulo de

endereçamento,

ou em outro local previamente

aprovado,

estabelecido pelos CORREIOS.

de acordo

com o leiaute

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 CometaDomiciliária,sem ónus à CONTRATANTE.
por meio
do 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 está
condicionada à viabilidade operacional e à cobrança de taxa de colete previstana tabela de
preços ''Coleta Programada'

2.1.6.2.Quando tratar-se de empresa sujeita ao regime de contratação pela Lei n
8666/93. é admitida a Colega Domiciliária Programada. sem ónus ao cliente. de qualquer
quantidade de objetos,desde que os Correiospossuamviabilidade 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 frequência

da Gaiata deverá ser efetuada a assinaturade novajsl FichajslTécnícajslcom as
especificações acordadas. com antecedência mínima de 15 jquinzel dias do data de vigência
das alterações.

2.1.7. Fixar,quando for o caso, em cada objeto, o respectivoAvisode Recebimento

devidamente

preenchido,

conforme

modelo-padrão

estabelecido

pelos CORREIOS

2.1.7.1.Não será aceita a pastagem de objetos cujo Aviso Recebimento

diferente

do leíaute-padrão

estabelecido

pelos CORREIOS.

AR

AR esteja

2.1.8. Entregaros objetos acompanhados das informações relativas à pastagem por meio

da Lista de Pastagem

em meio eletrõnico,

conforme

leíaute

2.1.8.1 . Caso a CONTRATANTEfique impossibilitada

fornecido

de encaminhar

pelos CORREIOS

as informações relativas

à pastagem através de meios eletrõnicos, contingencialmente, deverá entregar os objetos
acompanhados da Lista de Pastagem impressadevidamente 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 seguintescondições

al os objetos que compõem a carga deverão ser apresentadospara,pastagem
faceados e encabeçados por ordem crescente de CEP,de acordo com o Planode Triagemou

Sistema de Blocagem

fornecido

pelos CORREIOS;

bl os objetos deverão, ainda. estar organizados, levando se em conta na separailao= o

tipo de objeto ISímplesou Registradocom AR MPou VDI e o respectivoporte. acompanhados

da etiqueta
conforme

de amarrado,

modelo

fornecido

com as indicações

pelos CORREIOS

necessáHas ao tratamento

dos mesmos.

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 horáHosacertados com os CORREIOS.
observando-se o disposto neste ANEXOe mediante
apresentação do Cartão de Pastagem
2.2. Os CORREIOSse obrigam a
2.2.1 . fornecer

previamente

à CONTRATANTE

al os dados. critérios, informações e orientações necessáriosao cumprimento do
estabelecido no subitem2.1. deste ANEXO.bem como do subítem3.2.do Contrato do qual este

ANEXO faz parte;

bl o Cartão de Pastagempara cada órgão credenciado a utilizaros serviçosincluídos
no presente ANEXO;
cl a Tabela de Preços e Tarifasde Serviços Nacionais relativa aos serviços previstos neste
ANEXOe 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(;tlllH 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. à
CONTRATANTE.
o respectivo Comprovante do Cliente, emitido pelo sistemade 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 seguintescritériospara aferição do peso da carga

entregue

pela CONTRATANTE:

al efetuar a pesagem da carga total Íobjetos e unitizadoreslrecebida. excluindo o
peso dos unítizadorese verificando se confere com o peso total líquidoindicado na Listade
Postagem entregue

pela CONTRATANTE

bj após a pesagem da carga total, extrair uma amostra de objetos para cada porte e
tipo de objeto, para conferência do peso médio unitário e quantidade de objetosapresentados
para portagem;

cl após a pesagem da carga total e a retirada da amostra,na hipótesede o peso.total
líquido estar'água ao informado na Listade Pastagem, ou dentro da margem de tolerância de
2% Ídois por centos. emitir recibo de pastagem à CONTRATANTE
e encaminhar os objetos para
transporte e distribuição;

dl se constatada divergência de peso total líquido entre o informado na Lista de
Portagem e o peso aferido pelos CORREIOS.
que exceda a margem de tolerância de 2%.Idois

or centos,contatara CONTRATANTE
imediatamentepara que se posicionequantoà

aceitação

ou nõo do peso verificado

considerar

o peso verificado

pelos CORREIOS

1- Aceito o peso aferido pelos CORREIOS,
solicitarà CONTRATANTE
a substituiçãoda
Lista de Pastagem eal...galé..24:..bQliai.
Caso nõo seja substituída, para fins de faturamento
pelos CORREIOS

11- Caso nõo seja aceito o peso verificado pelos CORREIOS,
solicitaro
comparecímentoimediatode representanteda CONTRATANTE
à unidadede posta:gempara
conferência conjunta. Caso o representante discorde do peso, a carga deve ser retirada pelo
mesmo
Nos

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

Unidades de Atendimento

dos CORREIOS;

nos

2.2.8. Entregar os objetos postados sob Registro e Aviso de Recebimento - AR
endereços indicados, a qualquer pessoa civilmente capaz que se apresente para recebo-los

dela colhendo as necessárias assinaturas

2.2.8.1. Quando se tratar do serviço de Mão Própria - MP, entregar o objeto somente ao

próprio destinatário,

considerações

mediante

coar"aprovação de sua identidade,

observadas as seguintes

2.2.8.1.1.Quando endereçado a autoridades civis e militares da administração pública
federal estadual ou municipal, direta ou índíreta, a autoridades diplomáticas ou eclesiásticasou
a pessoasjurídicas e seus respectivos dirigentes, Guio acesso seja difícil ou proibido ao
empregado encarregado da distribuição, o oldeto paro entrega ao próprio destinatário poderá
ser entregue mediante recibo e comprovada a identidade. a pessoascredenciadas para ta
fim

2.2.8.1.2.Nos casos mencionados no subítem anterior, o empregado encarregado da
distribuiçãoanotaró, após o recibo, o nome legível,o número do registroe o órgão emissordo
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documento de identidade, bem como o cargo ou função da pessoacredenciada noscampos

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, sempre

ndícando a causa determinanteda impossibilidade,na forma regulamentar,bem como os

Avisosde Recebimento - ARscorrespondentes 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;

Mão Própria

AR.

3.2. A responsabilidade dos CORREIOScessa terminado o prazo de 90 jnovental dias para

a reclamaçãode objetospostadossob Regístro,
a contarda data de entregaou, da

exioectativa 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 índenízação

constante na Tabela de Preços e Tarifasde Serviços Nacionais;

3.3. Aos objetos postados na modalidade Simplesnõo se conferem as características de
Registrado,inclusivepara efeito de indenização. Não cabe qualquer tipo de.índenizaçãol por
parte 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 o
rastreamento;

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 a

redistribuição aos respectivos destinatários;

3.4.1. Entende-se por aglutinação o envio de mais de uma correspondência. com
destinatários diferentes, contidas em um mesmo envoltório.

3.5. A CONTRATANTEé responsável pela integridade e veracidade dos informações
constantes na Listade Portagem entregue aos CORREIOS,
citada no subirem 2.1.8. do presente

ANEXO
X

3.6. Ajsl faturajsl correspondentejsl aos serviços prestados. serão. .entregues pelos
CORREIOS
à CONTRATANTE,
conforme subirem3.5. do Contrato do qual este ANEXOfaz parte

3.7. O presente ANEXOé parte integrante do Contrato celebrado entre a CONTRATANTE
e

os CORREIOS;

3.8. ficam ratificadas todas as cláusulasconstantes do Contrato do qual este ANEXOfaz
parte para efeitosde cumprimento das basesacordadas entre as partes;
3.9. Quanto

aos aspectos

operacionais,

este ANEXO poderá

ser revisto total ou

parcialmente a qualquer época. mediante prévio entendimento entre as partes
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O presente ANEXOterá sua vigência estabelecida na ficha Resumo em conformidade

com a Cláusula Segunda do Contrato Múltiplo do qual ele faz parte
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ANEXO

SERVIÇOS TELEMÁTICOS

1. Definições

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

Telegrama Nacional e Internacional
Carta Via Internet.

t .l.l . A captação

do Serviço Telegrama poderá ocorrer pela Internet ISistema de Portagem

Eietrõríca- SPEe MédiaEletrânical,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 Pedida

de Confirmação de Entrega (PC), ambos podendo ter a opção de ter a entrega física ou
eletrõnica. 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 Sewiçosde TelegramaNacionalcaptado no Balcãode Agência e para o

fanada: Cópia de Telegrama (CC) e Pedido de Confirmação de Entrega (PC), somente com
entrega 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 TELEGRAMAse compromete
2.1 .1 . Possuir acesso à Rede Internet, para instalar aplicativos

Sistema de Pastagem Eletrõnica -

SPE.Escritórioou Corporalívo, fornecidos gratuitamente pelos CORREIOS,
caso opte peia
transmissãodo TelegramaVIA INTERNET,
em sua estação de trabalho ou em seu sen'odor,não
sendo

autorizado

à

CONTRATANTE. efetuar

disponibilização a terceiros

alterações

nos

referidos

sistemas,

nem

2.1.2. Instalar o ACROBAT - Reader 5.0 ou superior, em suas estações de trabalho, caso contrate

os ServiçosAdicionais Cópias de Telegrama e/ou Pedidos de Confirmação e. opte em receber
as 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 seguintesespecificações
e dimensõesde formatação=

al Cor: monocromática jpreto ou tonsde 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 1150 x 25 mml
2.1.3.1. Submeter

cadastramento,

a imagem

especificamente

personalizada
no caso

para

de utilização

aprovação

do Serviço

dos CORREIOS e, posterior

de Telegrama

VIA INTERNET.

2.1.3.2.As imagens personalizadassomente serão utilizadas destinados aos Telegramasem
âmbito nacional
2.1.4. Responsabilizar-se
pela segurança de seusequipamentos, resguardando o sigilo dos dados
de acesso aos serviçosfornecidos 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. Utilizara Central de Atendimento ao Cliente dos Correios- CAC, caso opte em utilizaro
forma de captação fOcADO.
2. 1.6.1. Fornecer, ao atendente, os dados da empresa. código administrativo, número do cartão

de postagerrl e outros que forem solicitados,para efeitos de identificação e posteriorinclusão
no faturamento do serviço prestado.

2.1.7 Utilizaras Agências de Correios credenciadas em Contrato para envio de seusTelegramas
caso opte em postar no BALCÃODA 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 CARTAVIA INTERNET
se compromete

2.2.1. Possuiracesso à Rede Internet. para instalar aplicativos Sistemade Portagem EletrõnícaSPE.Escritórioou Corporativo, fornecidos gratuitamente pelos CORREIOS,
em sua estação de
trabalho 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 seusequipamentos, resguardando o sigilodos 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 ECTse obriga a
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2.3.1 . fornecer

previamente

à CONTRATANTE

al os dados, critérios, informações e orientações necessáriosao cumprimento do estabelecido
no item 2 deste ANEXO, bem como da cláusula 3 do Contrato do qual este ANEXOfaz parte
bl o Cartão de Pastagem para cada órgão credenciado a utilizar os serviços incluídos no
presente ANEXO.

cl a Tabela de Preços e Tarifasde Serviços Nacionais relativa aos serviços previstos neste ANEXO
e respectiva atualízação.

dl o código de acessojque correspondeaojsl númerojsldoÍsl cartãojõeslde postagemle
senha

para

utilização

dos

serviços

Telegrama

Via

Internet

e

Carta

Vía

Internet.

Essas

nformações, também poderão serenviadas 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 códigode identificação
relativaà 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 CONTRATANTE

de acordo com a opção escolhida,SPESimples,Escritório
ou Corporativo,com todasas
funcionalidades que permitam Qtransmissão do Telegrama e Carta via internet

2.3.3. Captar, transmitir. imprimir e entregar os Telegramas, Cartas Via Internet. nos endereços
indicados

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 do
recebedor civilmente capaz que se apresente para receber o objeto. No caso da entrega do

Telegrama.deverá serfeita também anotação da data e da horada entrega

2.3.4.Nos locais onde nõo houver entrega domiciliária, os objetos serão direcionado à entrega
nterna. em uma unidade dos CORREIOS,
para posteriorretirada pelo destinatário.

2.3.5. Entregar ao remetente o Pedido de Confirmação de Entrega e/ou Cópia do Telegrama
ao remetente ou ao destinatário com as devidas informações da entrega, por meio de Correio
Convencionalou via e-mail

2.3.6.Emitiros Comprovantes, indicando, além dos dados necessáriosparo emissãoda fatura, o
número do contrato e respectivocódigo do serviço.

2.3.7.Receber da CONTRATANTE,
por meio de médiaeletrõnica, Via FTPjfíle transferprotocolo ou
e.mail ou no servidorda CONTRATANTE,
para tratamento e envio dos Telegramas,mediante

acordo entre as partes.

2.3,8, Devolver à CONTRATANTEo 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 observaras normase condições geraisde aceitação previstana Le
6.538de 22.06.1
978.
4.8. Não há rastreamento para o TELEGRAMAINTERNACIONAL
5. Vigência do ANEXO

A partirda inclusãodesteANEXO,ficando vigenteaté a data de encerramentodo Contrato
originário ou, antes desta data, por meio de assinaturade Termo Aditivo, conforme descrito no
subítem2.2. do Contrato do qual este ANEXOfaz parte
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GLOSSÁRIO

Serviço de Telegrama - compreende a captação de mensagens expressastipo Telegrama
pelos canais Internet, fonado e Balcão de Agência. para transmissãoeletrâníca e entrega
fbíca. 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 telegramaspor telefone, por meio da Central de

Atendimento ao Cliente dos CORREIOS
- CAC - pelos telefones:
3003-0100: para capitais e regiões metropolitanas
0800-725-7282: demais localidades

Canal Balcão de Agência

- serviço de envio de Telegramas em Agências

de Correios

Considerarcomo Canal Balcão de Agência. todos os telegramasque sõo postadosnas

Agências Próprias,Agências franqueadas, Agência Comercial de CorreiosTipo l IPrópda.e

Terceírizadal, Agência Filatélica. Agência de Correio Satélite. Agência de Correio ComunítáHa
e o Centro de ServiçosTelemáticos - 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 da
web, de seudesktop,cartas registradas,com ou semAR.

Sistemade Portagem Eletrõnica- SPEé um sistemaque tem como objetivo facilitar o envio de
Telegramase Cartas com a utilização da internet, que possibilitao acesso díreto com os

Correios, 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 oferecidos

de forma gratuita. As imagens sõo disponibilizadaspela ECTou fornecidas pelo cliente

mediante cadastramento prévio. Pré-datado - oferecido de forma gratuita ao cliente, onde se

agenda a data da entrega

Serviços Adicíonclis

Pedido de Confirmação de Entrega - PC: serviço adicional pago, que informa ao
remetente os dados de entrega do Telegrama. nome do recebedor. data e hora
C(5piado Telegrama- serviçoadicional pago que disponibilizaao remetente a cópia do

texto contendo os dados de encaminhamento
também para os Telegramas Internacionais

do Telegrama enviado.

Disponível

AR - Aviso de Recebimento - É o serviço que, através do preenchimento de modelo
próprio, permite comprovar, junto ao remetente. a entrega de objeto postado sob
registro,com ou semdeclaração de valor.
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CARTA/CARTÃO/ENVELOPEENCOMENDA RESPOSTA
1. Definições

1.1 Serviçosoferecidos pela ECT,que permitem a remessade pedidos e/ou.informações,sob a
forma de Carta ou Cartão e a remessade objetos, sob a forma de envelope encomenda à
CONTRATANTE
do serviço,que efetuará o pagamento dos preços postaisdos objetos que

retomarem

1.2 Carta-Resposta:Éo envelope encartado, sob a forma de carta, em catálogo ou em outro
material de propaganda impressaque possibilitaao cliente a remessado 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, previamente
confeccionado pelo cliente autorizado.
conteúdo

ól Taxa Paga

e indica código

quando o remetente utiliza envelope comum para acondicionar o
divulgado

pelo anunciante

para identificar

a CONTRATANTE

1.3 Cartão-Resposta:Cartão ou cupom encartado em catálogo ou fazendo parte do inteirode
uma peça de propaganda que possibilitaao cliente a remessade seu pedido ou resewa da

mercadoria ou objeto do seu interesse.

1.4 Carta-Resposta Internacional: É o serviço que tem por objetivo possibilitarque remetentes
autorizados franqueíem. previamente. os objetos postados para finsde resposta.postados pelos

seus correspondentes que residem no exterior.

1.5 Envelope Encomenda Resposta: E o serviço que permite a remessa de duetos, sob a forma

de envelope encomenda, à CONTRATANTE
do serviço

2. Obrigações

2.1 A CONTRATANTE
se compromete a:

2.1.1. Confeccionar os objetos conforme as normasda ECT,submetendoas peças à análisee
aprovação da ECT.

2.1.2 Definir, para o serviço Carta-Respostatipo Taxa Paga, a logomarca e o código

identificador. composto de quatro dígitos, submetendo-o previamente à aprovação da

ECT

2.1.2.10 referido código deverá ser escolhido, para cada município de devolução, entre
aqueles ainda nõo utilizadospor outros contratos em vigor, devendo, também. serdiferentedo
número do Contrato do qual este ANEXOfaz parte

2.1.3 Retirartodos os objetos retornados, nos locais definidos no APENSOdeste ANEXOe em dias
acertados com a ECT,nunca havendo um intewalo maior que dez dias entre duas retiradas
consecutivas, exceto se nada houver a receber. Quando da retirada dos objetos de resposta.a
ECTemitirá Comprovante para assinaturapor parte da CONTRATANTE.
para faturamento
ContratoMúltiplo Padronizado
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2.1.3.1 No caso de nõo retirada dos objetos conforme previsto anteriormente a ECTpoderá
emitir fatura relativa aos serviços, independentemente de aviso prévio
2.1.4 Indicar no anverso do Envelope Encomendo-Resposta. os seguintes dizeres
NÃO COLOCAR EM CAIXA DE COLETA
ENTREGARNO GUICHÊ DE UMA AGÊNCIA DA ECT

2.1.5 Solicitar por escrito a pastagem de objetos de outras empresas por meio do presente
ANEXO,responsabilizando-se pelo pagamento das despesas daí decorrentes
2.1.6 Pagar à ECTo valor correspondente oos débitos que, porventura, venham a ser apurados

pela ECTdurante os três mesessubsequentes
ao cancelamentodo ANEXOou rescisãodo

contrato, relativos ao retorno dos objetos de resposta. No caso, os objetos devem ser entregues
à CONTRATANTE
no endereço indicado no preâmbulo do presente contrato, mediante recibo.

2.2. A ECTse obriga a

2.2.1. fornecer previamente à CONTRATANTE
os dados e critériosnecessáriosao cumprimento
do

estabelecido

no subítem

2.1 deste

ANEXO as condições

de aceitação

especificações a serem observadas na confecção e identificação dos objetos

dos serviços,

2.2.2 Examinar os modelos de objetos apresentados pela CONTRATANTE
e aprovo-los caso sejam

atendidas todas as condições

2.2.3. Receber e centralizar os objetos destinados à CONTRATANTE
e entrega-los, mediante

recibo, no lsl endereço lsl preestabelecidospela ECTindicado na Ficha Resumoanexa ao
contrato 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 a
Carta Comercial constantes da Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, vigente na

data de retirada.de acordo com o porte respectivodo objeto

3.1.2 Cartão-Resposta,modalidades Nacional e Internacional: preço. correspondente ao
Primeiro 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 da

Tabelade Preçose Tarifasde ServiçosNacionais,vigente na data de retiradas..de
acordo com o
peso-base indicado no objeto. Na'hipótese do peso do objeto ultrapassar 250 gramas, deverá
sercobrado valor correspondente ao peso real do objeto.
4. Disposições Gerais
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4.1 A área destinado às inscrições de serviço, no anverso do Cartão-Resposta, da Carta-

Resposta,npo Convencional,e'do EnvelopeEncomendo-Resposta.
deverá ter.fundo de cor
cla;i, de forma a permitir contrastes com os dizeres nela impressose visibilidade do carimbo

ditador;

4.2 0 Cartão-Resposta.a Carta-Resposta- Tipo Convencional e o Envelope. jjncomenda-

Resposta poderãoconter propaganda. ou indicações de interesse da CONTRATANTE,
ressaivaaa
a área destinada às inscriçõesde serviço

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

4.3

Na

il - somente no verso, no Serviço de Carta e Cartão-Resposta Internacíona
identificação

do

destinatário

do

Cartão-Resposta,

da

Carta-Resposta,

Tipo

Convencional,e do EnvelopeEncomenda-Resposta,
poderá serindicado, 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 pela
ECT para cartas na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais e o do Envelope
Encomenda-Resposta é de 250 gramas, no máximo
4.5 0 serviço de Envelope Encomenda-Resposta é executado, exclusivamente. no território
nacional

4.6 A ECT se reserva o direito de proceder,

eventualmente,

a abertura

dos Envelopes

Encomenda-Respostarecebidos, para fins de verificação. e controle do seu conteúdo, sempre
na presença do destinatário ou de seu representante legal
4.7 É terminantemente proibida a inclusão de cheques ao portador. ordens de pagamento ao
portador. selo postal ou qualquer outro papel representativode valor na Cada-Respostae no
Envelope Encomenda-Resposta
4.8 Códigos do serviço

] 201-7
4801- ]

CARTA RESPOSTANACIONAL
CONVENCION

CARTA
RESPOSTA
NACIONAL
TA88E898
OPTA NACIONAL
CARTÃO
ENVELOPEENCOMENDA
RESPOSTA

CARTA RESPOSTA

NTERNACiONAL
CONVENCIONAL
CARTÃO

RESPOSTA

!NTERNACIONAL

NCIONAL

5. Vigência do ANEXO
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A partir da inclusão deste ANEXO,ficando vigente alé a data de encerramento do

Contrato origínório ou, antes desta dota, por meio de clssinatura

descritono subítem2.2.do Contrato do qual esteANEXOfaz porte
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SERVIÇOS DE RESPOSTA

ANEXO DO CONTRATON'/2018

ECT/SE/BRASILIA/CODHAB

UNIDADES DE PASTAGEM....A.y.10RIZADAS
UNIDADES/ECT AUTORIZADAS PARA A RETIRADA DOS OBJETOS

NOME

CEP DA
UNIDADE

RELATIVO

ENDEREÇO

AOS
SERVIÇOSDE
RESPOSTA

z.....{..oJ

GiLSON JOSe+AkANUÓS DE PAULA E SALVA
álPeTOP-PPEsiDEnTE

SHS QUADRA

2 BLOCO B TERREO

ROGÊRI
''\SUPERINTENDENTE
ESTADUALDE OPPPAçoes DE

pPASiLIA
/ '
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ANEXO

MALA DIRETABÁSICA
1. Definições

1.1. Serviços de recebimento, tratamento e distribuição, em domicílio de objetos denominados

Mala DiretaBásica,postadoscom endereço, em âmbito nacional

l .l .l . Opcíonalmente, para os objetos caracterizados como Mala Direta. poderão ser utilizados
os 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 seja
a própria CONTRATANTE
ou, no caso de holding, desta e de suascontroladas

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE
se compromete a

2.1.1. Postar somente objetos que se enquadrem em uma das definições de ÀÁalaDireta

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, fitas

de óudio/vídeo, disquetesetc, tendo ou nõo associadoa si um instrumentode respostaa ser
utilizado pelo cliente ou destinatário, para o estabelecimento de um canal de comunicação
que permita uma respostaimediata ao apelo
11- Propaganda: Qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoal de
idéias, produtos ou serviçosefetuada 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 o

desenvolvimento das vendas de um determinado produto ou serviço, de divulgar eventos
culturais,religiosos,esportívos etc

IV - Consideram-se,também. como peças promocionaisoutros tipos de materiais
também utilizadospara divulgação,tais como: fitas de áudio e vídeo, CDs de óudío e
multimídia, 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. No

caso da pastagemdo objeto totalmentefechado, indicar em seu invólucro,em focal
35
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apropriado, a seguinte informação: 'FECHAMENTO AUTORIZADO

CORREIOS'

.}Coíreios

PODE SER ABERTO PELOS

2.1.3 Fixar.quando for o caso, em cada objeto caracterizado como Mala Direta, o respectivo
Aviso de Recebimento, devidamente preenchido

2.1.4 Apresentar as l-yAaIQS
Diretas para postagem, em unidades dos CORREIOS
previamente
estabelecidas, encabeçadas, triadas e em amarrados etiquetados, conforme piano de triagem
ou sistema de blocagem fornecido pelos CORREIOS,acompanhadas de Listasde Pastagem

conforme

modelo

definido

pelos

CORREIOS, distintas para

objetos

simples e sob

registro

devidamente preenchidas,para efeito de conferência da pastageme posteriorfaturamento.

2.1.4.1 As Malas Diretas devem estar organizadas em amarrados, levando-se em conta nesta
separação: o tipo de objeto Ítipos:Simples,Registrado,com AR,MPou Valor Declarados,peso e
a 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 seguintesdados: data de pastagem. destino dos objetos e o
primeiro número de CEP relativo aos objetos incluídos no mesmo, se possível,impressoem

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 CONTRATANTE
poderá apresentar,junto à Listade Pastagem.para recibo por parte dos CORREIOS,
listacom a
discriminação do nome, endereço do destinatário e respectivo número de regístro

2.] .4.2.1Para os objetos postados sob Registro,a CONTRATANTE
deverá indicar no objeto o
endereço do remetente, para devolução dos objetos não entregues.
2.1.5 Para objetos postados com o serviço adicional de Devolução física, indicar. no verso do

objeto, apenas o NOMEe o CEPda agência dos CORREIOS,
estabelecida em comum acordo

entre as partes.

2.1.5.1Imprimir 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 dias
acertados com os CORREIOS,
nunca havendo um intewalo maior que dez dias entre duas

retiradas consecutivas, exceto se nada houver a receber.

2.20s CORREIOS
se obrigam a

2.2.1 f'assar recibo nas vias das Listasde Pastagem e providenciar. após conferência, a
distribuiçãode suasvias,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
CORREIOSpara 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

2.2.4.10s CORREIOS,
quando da inclusãodo ANEXO,deverá fornecer à CONTRATANTE
exemplar

da matriz mencionada e substituí-la sempre que houver atualização

2.2.5 Restituirna forma proposta pela CONTRATANTE,
sem a cobrança de qualquer valor
adicional, as Malas Diretaspostadas sob registro.

2.2.5.1Évedada a devolução de objeto cujo destinoseja para a entrega.local e endereço ge
devolução em âmbito estadual ou nacional; com entrega estadual e endereço de .devolução
nacional Pode ser aceita a devolução de objetoscom entrega nacional e estadualcom o
endereço de devolução na mesmalocalidade de destinodo objeto
2.2.5.20s objetos postados na modalidade simples sem o adicional de devolução física. cuja

entrega nõo tenha sido possível,nõo terão devolução ao remetente e serão destruídosna
Unidade de Destino

2.2.6 Restituiros objetos identificados com a chancela do serviço de Devolução Físicacuja

entrega ao destinatário não tenha sido possível,encaminhando-o à unidade operaciona

indicada

pela CONTRATANTE

2.2.6.1Quando 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 Listade Devolução
relativa à prestação de serviçosde Devolução Física,independentemente de aviso prévio
2.2.6.2.1Neste 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 contrato
da 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 Preços

específica do serviço para a distribuição local, estadual e nacional, vigente na data da

postagem.

3.2 0 preço pela prestação dos serviçosde Devolução Físicae Devolução física Não Retirada
seráde acordo com o estabelecido na Tabela de Preçosdos referidosserviçosvigente na data
da restituiçãodo objeto ao remetente.
3.3 0s objetos postados como Mala Direta Básica que contenham encartes caracterizados
como Carta-Resposta,terão desconto de 1,5%no valor unitário preço correspondente

4. Disposições Gerais
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOU

.}Coíreios

4.1 É permitida a impressão de mensagens comerciais e frases de efeito personalizadas ou não
no verso e anverso do envelope, na forma de apelo promocional

4.2 Poderão ser aceitas objetos contendo encartes, desde que nõo descaracterizem o formato
original do objeto, podendo se constituir de formulários, listasde preços Carta/Cartão-Resposta
4.3 E permitida, sem alterar o sistema de preço, a inclusão de brindes e amostras de produtos

desde que essesobjetos sejam de tamanho e espessurareduzidose nâo embaracem a
expedição, o tratamento, a distribuição e nem sejam integrantes da relação de proibições
apresentadaspelosCORREIOS,
a qual também deve serobservada para o conteúdo das Malas
Diretas

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 tais
documentos

4.5 Em caso de extravio,perda ou espolíaçàode objetospostadossob regístro,a

responsabilidade dos CORREIOS
está limitada aos preços postais mais o valor de índenízação
constante do Tabela de Preços e Tarifasde 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 comercializados
condições de pagamento e outros compromissosdeclarados e assumidosno material de
propaganda;

4.8 0 serviço previsto no presente ANEXO refere-se à entrega domiciliária .de peças
promoc onais. sendo proibida 'sua utilização como sistema de distribuição de mercadorias entre
fabricantes e lojistas,'venda direta ao consumidor ou qualquer outra situação que caracterize
relacionamento comercial semelhante

4.9 Com o objetivo de não interferirna criatividade das peças promocionais,fica permitida

opcTonalmente. a postagem de objetos Guio invólucro concentre, em um de seus lados, os

informações
referentes
ao remetente,ao Contratodo qual este ANEXO
faz partee,às

necessárias para o tratamento

postal. Dessa forma. o outro lado fica inteiramente disponível

para que a CONTRATANTE
indique a mensagem, apelo comercial, ilustraçõespertinentes,dentre
UTr
outros

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

CORREIOS

4.1] ficam ratifi :adas todas as cláusulas constantes do contrato do qual este Anexo faz parte
para efeitos de :umprimento das bases acordadas entre a CONTRATANTE e os CORREIOS.
5. Vigência do ANEXO

A partirda inclusãodesteANEXO,
ficandovigenteaté a data de encerramento
do

Contrato originário ou, antes desta data, por meio de assinaturade TermoAditivo, conforme

descrito no subirem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte
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