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T ILEIRA DE CORR Ias E TELEGRA OS C rreo
 
Ú TI LO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO E END 

DE PRODUT S, Q E E TRE SI FAZEM o DISTRITO F 'DE AL PO 
INTERMED o D EC ETARIA DE ES ADO DE ECONOMIA E 
DESENVOL I E TO S STENTAVEL E A EMPRESA RASILEIR 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 

CONTRATANTE: 
Denomin?çâo/Nome por extenso: 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
CNPJ/MF Inscrição Estadual: 
03.636479/0001-45 

Ramo de Atividade: 
SICT 
SIGLA/Nome resumid 

Aoministração pública em geraL 
-

Endereço 
SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02, BLOCO K, EDIFíCIO WÁGNER, 2° SUBSOLO - ASA NORTE 
Cidade IUF: !CEP: 
BRASíLIA DF 70.040-020 
Telefone: 
(61) 3325-8423 

I~.~}( 

Endereço Eletrônico 
ligia.coelho@seds.dfgov.br 
Nome do Responsável: 
ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA 

---
Cargo/Função: RG CPF: 
SECRETARIO DE ESTADO 30 5978 SSP/DF 712.277.501-10 

CONTRATADA

ECT - Empresa P .blica, constituída nos termos do Decreto-Lei nO 509, de 20 de março de 1969. 

Nome d Diretoria Regional: I CNPJ/MF 
I DIRETORIA REGIONAL DE BRASíLIA 34.028.316/0007-07 

IEndereç 
_. 

SCEN TRECHO 02  LOTE 04 _1° ANDAR 
Cidade: IUF ICidade: 
BRASILlA DF BRASíLIA 
Telefone. IFAX: 
(61) 2141-8940 (61) 2141-8934 
Endereço Eletrônico 'Folha n' r.I.J:J 
geven.bsb@correlos.com.br - www.correios.comb~ 

. 

Diretor Regional ,... ~er,;:" c!~-:gílll(ll{klCf-' tOOJ 
ROGÉRIO CURADO GONDIM DE AQUINO i r \ -

'RG: ICPF: ~ RJ • - ~ ~. ··,,,:-"';,;:~3'1252512 SSP/GO 348.933501-53 ".;'IU \"."~' 
..l 

I 

Gerente de Vendas 
MAGNILSON SODRE COSTA 
RG ICPF: 
4245599 DGPC/GO ~O .. 301 441-52 

..
As p rtes, aCima Identificadas, t-,m, tre I, JLI~tc e avençado e celebram r força do 

presente Ins mento, ela orado conforme di p SlO no are 62, § 3°, 11, da LeI 8.6 6/93, conforme 
Processo nO . , CO T AT DE PRE T.!\çÃO DE SERViÇOS e VENDA D 
PRODUTO ,de acordo com as seguintes cláu ula e condições: 

Co trato Múltiplo Padronizado - Ve,s30Qr ã P 'blico - EC!, x SICT lELAB. 09/02/2017) 
DIRETORIA REGIOI'lAL DE BRASILlA 

GERENCiA E VE DAS - Endereço: SCEN TRECHO 02, LOTE 041° ANDAR - Brasília/DF. CEP 70800-901 

Telefo e: (61 2141-8940 - Fax: (61) 2141-8934 - e-mail geven.bsb@correios,L;ombr 



EM E BR SILEIRA DE C RIREIO" fEL '~\F(~ s 
L ' U I EI A - DO OBJ ET
 

pres te contrato tem por objeto a r t cão, rela ECT, de serviços e enda de produtos, 
que atendam às necessidades da CONTR TE, mediante a esão ao() NEXO(s) deste 
Instr mento contratu I que, individualmente, cara~teríza(m) cada modalidade envolvida 

lÁU L SEGUN A - DA EXECUÇj\O D ;::)E IÇOS 

2.1. Os pro edimentos opõ;[" cionai ~>erorn adotados pelas partes contram-se no(s) 
respectivo(s) ANEXO(s). 

22. A ai uer momento a cc. \J I:;' " -AI'f1'E poderá soli itar à ECT a inclusão o a 
exclusã de se í os no presente ~o,ltratc} pr \.<edil e tos estes que deverão correr por meio de 
t o ditiv ou por apostilamenl.o. co form opçêo da CONTRATANTE, e registro na Ficha 

es , a ser a_slnada pelas parte3. 

2.2.1. A i clusão de serviço( ) dar·-s ~ â ós an,álise da viabilidade pela ECT, por meio do 
acrés i do(s) A EXO(s) correspon ente(s), r bricado(s) pelas partes, contendo os procedime tos 
perti entes ao serviç incluído, efetivando-sewando da assinatura da icha Resun o. 

2.2.2. A exc usão ocorrerá m ,dia te .,0 ullicação formal de qualquer UI1 a da partes, com 
prov d rece i ent e aviso prévio de no mír o 30 (trint;3l) dias, co a devida assinatura de nova 

e mo. 

2.2.2.'1 Quando a solicitaçao de ex I S:1O ocorrer concomitantemente à solicitação de 
indu ão de esmo serviço ou senliç sul.Jstiiut, c.om Cctêl mínima s perior. a ex I são e inclusão 
ocorrer' na ata da formalização da Ficha' eSlI 10, ir:dependente do aviso prévio a que se refere o 
s bite anterior 

2..3. E co tram-se definidas na Fi I~esurno a-,exa, assinada e rubr'cada pelas pa es, 
as Informações contr tuais relativas aos serviç,:!.) pr stados. 

CLÁU L	 TE CEIRA - DAS OBRI AÇ - E D CON -RATANTE 

CO TRATANTE se compromete a: 

3.1. Informa à ECT, com antece ência mínima de 15(quinz ) dias útei da data de início 
das o erações, os seus representantes c -e . nela os a ut'ilizarem o(s) serviço(s) previsto(s) no(s) 
Ar EXO(s) deste contrato, se for o C:-ISO. 

3.1 1. Deverá ser informa,:Io à ter _nem d Órgão e d seu resp nsavel. ender ço, 
t lefo e para contato e os tipos de se iços as",. n ut lizados pelo Órgão creden iado. 

3.1.2 ontrolar a utilização d s sei viç )or parte de ~)eus representantes credenciados 

3.1.2.1 Por representantes crE~de cia en1en am-se os orgãos, filiais, u, no caso de ( 
holdi	 ,dessa e de su~s empresas Gcntrol- ~as ~a uWiza~ão do contrato for autorizada pela ECT. 

Contrato MultI lo Padronlzado·- Vers o r ao ubilco - EC! x SICT ELAS 09/021217) 2 'G 
DIF~ETORI,A REGI AL DE BR;\SILlA 

E. ENCIA DE VENDAS - Ende/ieço: SCEN TREC 02, LOTE 041° ANDAR -Brasilial.DF, CEP 70800-901
 

Telefone: (61) 2141-8940-·F1X(6 )21.11- 9,4-e-mail:9...even.bs correios.co . r
 



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS Co fi 10 
3.1.3. A infração contratual por parte de qualquer das pessoas e umeradas no sublte 

3.1.2.1. será de responsabilidade da CON T A TE, apurada nos termos deste contrato. 

3.2. Quando da tilização de serviços que preveem franqueamento por chancela, indicar no 
ângulo s perior direito do nverso dcs Jbj~tos, por processo gráfico, etiqueta o cari bo, a chancel 
de fran ueamento padr- o, fornecida pela E T em ar uivo eletrônico, contend as seguinte 
informações. 

a) Dados fixo: nome do serviço e :3 r.131':.;a Cormios; 

b) Dados variáveis: número e ano d assinatura do contrato, Diret rias egionais de 
origem do contrato e de postagem e ame ou sigla da CONTRATANTE. 

3.2.1. A Chancela de Franquearnent prevista no subitem anterior deverá ser utilizada, 
exclusivamente, e objetos distribuídos pela E T, por meio do presente contrato 

3.2.1.1. A não observância ao uso exclu ivo da chancela de franqueamento i picará no 
pagamento de multa, pela CONTRATA TE, correspondente a 10% ( ez por cento) do valor 
verificado no 'Itimo faturamento do respectivo ontrato. 

3.21.2. A multa a que 5.e refere o subltem anterior incidirá sobre cada objet i entificado 
pela EC e ue tenha sid distribuído por terceiro I sem prejuízo das sanções í tituída pela quebra 
do monop "Iio postal, se f r o case, limitada a 5 110 êI importtincia do fatura ento t mado c mo base 
para sua aplicação. 

3.2.1.3. No cas de franquia po tai. [) 'H' ão ou entidade deverá ser orientada por escrito 
(carta, ofício, telegrama), no sentid·):le ue ã _ ja, em hipótese alg ma, adotada a ituação 
descrita nos subitens 3.21. ao 3.2.1.2. 

3.3. Observar as condições gerais d a .eitação de objetos estabe ecidas pela ECT, 
especificadas nos ANEXOS, site dos Correio e/ou nas TarifaslTabelas de Preços, quanto a peso, 
dimensões, acondicionamento e demais normas previamente informados pela ECT, inclusive o 
endereçamento completo com a utilização o E . e tabe!ecidas para cada modalidade de serviço. 

3.4. Utilizar embalagens adequadas ao e o, às condições de aceitação e at reza do 
conteúdo, conforme site dos Correios e/ol rec me d ções da ECT. 

3.5 Inf rmar à ECT e manter atualiz s ar C3lia, ofício ou telegrama) todos os dados 
cadastrais, incluindo o(s) ndereço(sl par a ~ntrega e fatura(s). 

3.5.1. Os mesmos meios de i formoçó citado:~' no item 3.5. devem ser adotados oara 
comunicações e sollcitaç- s diversas. 

3. Informar à unidade de vincula:rã d contrato o endereço de correio eletrônico, 
telefones e fax para os contatos que se fizerel nec ssários e comunicar, de imediato, sempre que 
ocorrer qualquer alteração. 

3.7 Postar os obj tos nas Unidades p eviamente ê?cJrdadas com a ECr. 

3.8. Apresentar obrigatorlâmente o cartão de postagem, quando da utilização do(s) 
servlço( ) e/ou aquisição de produto':i postais. 

Con ato Múltlp~ Padronizad'2-- Versão Úrqao PÚ lico - ECT x SICT ELAB. 09/02/2017) 
DIRETORIA RE.:>I NAL DE BRASllIA 

GERENC1A DE VENDAS - Endereço: SCEN TRE·~HO 02. LOTE 1)4 1° ANDAR - Brasllia/DF. EP oaOO-901 t ;; Telefone (61) 2141-894J - Fél_<: (61) 2141·3 '34 - e-rrail: geven.bsb@correiocombr 



RESA BR SILEIRA DE C REf S TEL =G t\FOS 5 
3.8 . A CO TRATANTE é a única r' ~';p Jnsável I: e:os Cartões de Postagem fornecidos ela 

ECT ar a ostage ,inclusive pc r arte d, !:: • JS e resenLmtes Cf" denciado respondendo por 
da o causados por sua utilização incl vida 

.8 1 1. Em caso de perda roube 0.1 uxtra\lil,) do cartão de ostagem, a CO RATA ITE 
perma erá esponsável, enquantc nãc, OI 'unica,' o l;~:tc' oficialmente à ECT. por meio de 
c rr sp ndência com prova de rece':>ir ,ent t ) . 

.8.1.2 Na hipótese de q al-luer Sllt . .30 no cclrtão de pos :agem c nlcar a ECT para 
as provIdê Clas de substituição. 

CL US LA QUARTA - DAS OBR!G ÇÕES ECT 

4.1. Co pet previamente a s Cor e'o. : 

4. .1. Dispo ibilizar 

a) dad s e critérios neCE:3:: ário;; ao r;.lI nprirnento da Cláus la Terceira, 

b) informações necessárias' execuç§(J leste COI trato; 

~ c ndições de aceitação de cada 5, e vazas dE: entreg~: 

) especificações a serem ob. erv8.r:la.s. confecção e identificação dos objetos; e 

e) for ulários citados no(s) anexol: ) f' r I aeles c1::. documentos a serem co fecc·onados. 

4.1 2 Fome er 

a) tab las de reços e tarifas relativas aú~ sAvi"o~; pre'vistos n te contrat e atualizações; e 

b) o~ ca ões de postagem para ca . r ã credel"cledo a utili- ar os se iças e/ou adquin Of 

pro ut previstos no(s) ANEXO(s) 

4_ Estabel cer, em conjunto c ,:1 NTRATANTE, as Unidades peracionais e de 
Aten i lent reden iadas para a PI'E:st çã:, :lc s sf_~rviços !~/ou venda de pr d tos, be c mo 
orie tá·1 s a respeito da execução dos se iço.: 

4..:1 Pre tar à CONTRATA JTE todas as informações necessárias para utilização dos 
serviços tratados. 

4.4 Olsponi i1izar a fatura de cobranç "1 site dos Correios, conforme pre isto na Ficha 
Resun o anexa a este contrato. 

4.5. Enviar a fatura de cobrança para onde é'ÇO indic3do pela CONTRAT NTE 

4. Executar o(s) serviço(s) pre\list lS) 0(5) A \J[XO(s), c forme normas estabelecidas 
pela ECT 

4
Cont to Múltiplo Padronizado - Ver"..3o·:: ~à ::lúblico - ECT x SICT (ELAS. 09/02/2017) 

-- DlnETORl1 RE 10 AL l- E BR/-\síUA 
GERENCIA DE VENDAS - Ende,eço: SCEN -'RE J O 02, LOTE 04,0 ANDAR - Brasllia/DF, CE 70800-90 I 
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no 

c r 10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORR 10 TElEG A OS 

CLÁUSULA QUINTA - o REMUN :RAÇ - 0, DO R -AJUS -E E DO REE UILíBRIO 

5 1. Pela prest ção dos serviços previstos no(s) ANEXO(s) a este contrato, a 
CO TRATAN pagará à ECT os valores ontidos nas Tabelas específcas cada serviço, 
fornecidas pela ECT, e pelos serviços adiei nal e venda de produtos contratados, os valores 
meneio ados, respectiva ente, na Tabela e Pre~os e Tarifas de Se iç saci nais, Preços 
Internacionais, Preços SEDEX Mundi, Tarifas Do umentos e Demais Serviços e Tabela roduto , 
vigentes na data da prestação dos serviçcs e quisiçao de pmdutos, sendo reajustados nas mesmas 
datas e segundo os mes os índices dil modificação as mesmas. 

5.1.1. Os valores previstos no subite 5.1. terão suas vlgenclas adstritas às Tabelas 
indicadas no mesmo subltem e serão alterados uando da mJdificação das mesmas. 

5.1.1.1. O reajus e das Tabelas menci n3 as no su item anterior observará a periodicidade 
legal mínima de 12 (doze) meses, cor;l:ada <: p- rtir da data do início da vigência da tab a, i dicada 
no seu próprio texto. 

5.1.1.2. O prazo estipulado no subite 5 1.1.1. poc erá ser reduzido, e o Poder Executivo 
assim o dispuser. 

5.2. Independente do procedim,:mÍoJ reajust , os valores definidos ara os serviços 
prestados e para os pro utos vendidos poderã ser revistos, visando à manute ção d e uilíbrio 
econômico-fina ce ro do contrato, na hipótese de sobr virem fatos imprevisíveis, Li pre isíve's 
porém de conseqüências íncalculáv'9is, l"::iar a ore ou impeditivos da execução o ajustado, ou 
ainda, em caso de forç maior, caso fortuito li fato do príncipe, configurando álea econômic 
extraordinária e extracontratual. 

5.3 Havendo fo a de valor e reõj 5t' distintos daqueles previstos o su item 5.1., o 
mesmos serão estabelecidos no próprio A EXO relativo aos procedimentos do serviço a q e se 
referem os alares e reaJu tes difE!renciados. 

5.4. A revisão d s tarifa~, dos se iço I r stad:ls pela ECT será pro ovida p lo Ministéri 
das Comunicações, em onformidade com o 70, I da lei nO 9069, de 29 e junho de 1995, 
combinada com o artigo 1°da Portaria nO 152, d 9 d julho de 1997, do Ministério da Fa en a. 

5.5 A ECT deverá informar à C I\IT ANTE os novo~s~v~a~lo1.Dre~s~~~~lÇ.,Qi~:..pJ~~ 

sempre que ocorrer atualização em suas t-:lrif3s /ou t belas. Folha n __---:.:~--J,-----

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDiÇÕES DE. P . AI\nENTO 

61. espeitado o cronograrT3 .: efinido a Ficha Resu 
disponibilizará à CONT TAhlTE, 
http'l/www2correios.com br/produtos_:,er\licos/sf I efault.cfm, para efeito de agament, a fatura 
mensal correspondente os serviços prest2d ,produtos adquiridos previstos no(s) ANEXO(s" 
levantados com base nos documentes de postagem e venda de produtos. 

61.1. Adicionalmente, a EC-r '9ntregará ' NTRATANTE, no end reço pré-estabelecido, a 
fatura mensal, respeitad s o Período ase ( i lo de Faturamento) e o vencimento da fatura, 
definidos na Fi ha Resumo anexa que é parte i te rar1te deste contrato. 

Contrato Múlti lo Padronizado - Versão Org' o Público - ECT x SICT ELAB. 09/02/20 7) 
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RESA BR SILEIRA DE CC RI~E;\O':; fl:L ~GRJ\F(~ 

.1.2. Na i ótese de não h ver ·te lp hábil parêl a consolidação de todas as postagens 
efetuadas no períod de faturamento, aq el"l r ma escente s serão faturada el u consideradas 
para a c ncessão de descontos em período p )cterior. 

6.2. Os se iços prestados no reser , co trate ficam isentos do pagamento da Cota 
Míni a e Faturamento estabelecida para s meSnl(~S, e;<ceto com relação a serviços SE EX 
40436 E EX 40444 que, se <:0 trat d s. devem nbservar a "'ota Min'ma de Faturamento 
esta elecida, respectivamente, na Tabela e PI' .tos e Ta"ifas de Serviços Nacion is, nas Tabelas de 
Preços es ecíficos, prevalecendo aquela 'E; maior valor, vigente no ultim dia do CIcio de 
fat rar e t do mês de competência d ) fatllraríl81 to. 

62 1 cot mínima de falu"arnE ltC .' 1'3 cOf'responc ente àquela de m lor valor dentre os 
serviços e mes a periodicidade definida na :1 h F~e,)umo. 

6.2 1 1 Ou ndo da contré:taçáo ~j . fVlça,: cu~~tornizados, fica estabelecida uma cota 
mí ima i di idual de faturamento que ser'; il jj ~ da nos ane):os, vig,:,·nte no úl imo dia do ciclo de 
fatura I to do mês de competência co fatLrarnento. 

6.2.1.2. A Cota Mínima de Fat rar ento 3erá cobrada após segundo erí d base (ci lo) 
de fat ramento indicado na Ficha Hesum n x , contado a partir o ciclo IniCIal de faturame to, 
i dependentemente do dia de assinatura, vi,'é ,cia d contrato e d periodicidade escolhida ela 
CO TR TANTE 

6.2.1.2. I. A isenção citada I sub 21'1 ,mterioi nã se aplica a contratos u dâneos.. 

6.2 1 3. Havendo inclusão :~/ou e)i Jusá de l-\flJEXO ,~ue alt re o valor da Cota Mfnima de 
Fa n, o ovo valor seíá co rado cle " Ia prororr~ional, onsideran a aata de sua 
I cl excl são; 

.2 1 4. o aso de suspensão d. cu lJ:ril ento de suas obrigações conforme disposto no 
5 bi em 8.1 3. '., não haverá incidência de C "1 f,/Iírllma de Faturamento no período abrangido ela 
s pe "o, sen o aplicada a proliorcion<:lliclad pelos di 3S utilizad s nos períodos base (ciclo) 
anterior à suspensão e posteriore::; a rea1iv~ ão 

6.2 1.5 Na hipótese de o va' r a :er I o pelo Jiente, relativo aos serviço prestados, se 
i ferio. Cota Mini a de Faturament cio eri o, a fatura emitida ao final de cad eríodo incluirá, 
além desse valor. um complemento para que m nt,,, nte .. ~;er pago atinja a importancla citada 

.2 1.5.1. Havendo alteração no contraro que Impli ue em mudança de valor de cota mínima 
de tI'O pe iodo de faturamento, o cálcul c ornplemento a ser co rado levará e consideração 
a prop r ionalida e os valores de cotas mini 1 utilizadas dentro do eriado. 

6.2.1.6. Poderá ocorrer a restituICã~), I e 'ia lte crédito em fatura posterior de parte da 
com I me tação financeira correspüncler':e;:, va,or de postagens remanescentes quando da 
ocorr' ja d situação descrita no subitem () 

.2 2. valor da Cota Mínima (; F' t r 11 ,;:mtc ~;erá revist quando da atualização das 
Ta las ou dos ANEXOS indicadas nos 31..1 -iter .2. e 6..:. ~. respectiv mente. 

,~ O pagamento da fatura dev8rá Jr ealizado por via bancária, conforme instruç - es 
const ntes do r' pno documento de cobranç 

C ntrato Múltiplo Padronizado - Vers' o Órgão Público - ECT x SICT (ELAB. 09/02/2017) 
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EMPRE A BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correio 
6.3.1. A forma de pagamento por meio de crédito em conta corrente somente será aceita 

mediante autorização prévia e expressa da área financeira da ECT. Eventual depósito sem a 
anuência da ECT não caracterizará a quitação a fatura, estando a C NTRATANTE sujeita às 
sanções previstas no subltem 8.1.4; 

6.3.2. Quando o agame nto oco T8r peLa rede bancária, a baixa da fatura dar-se-á após o 
crédito na conta corrente da IECT e a rE.sp8cti a cc mpensação de cheque que porv ntu a venha 
intermediar liquidação do título. 

6.4. No caso de o pagamento das faturas ser efetuado por meio do IAF! - Sistema 
Integrado de Administra ão Financeira do o erno Federal, deve ser utilizado o rocedimento 
OBFatura - Extra-SIAFI, que possibilita a oper cionalizaç,~o do pagamento com a indicação do 
código de barras ou linha digHável constantes d boleto de cobrança. 

6.5 Qualquer reclamação sobre erros de faturamento deverá s r aprese tada pela 
CONTRATANTE, preferencialmente, junto à Central de Atendimento dos Correio - AC por 
escrito (carta, ofício, telegrama), e receberá c set;l inte tratamento 

6.5.1. reclamação apresentada sem pagamento da fatura será admitida at' a data do 
vencimento: 

a) se for proced nte, a ECT emitirá ov fatura com o valor correto e co nova data de 
vencimento; e 

b) se f r improcedente, a CONT ATA pagará :J fatura. Caso pagame to ocorra apó 
o vencimento, a CONTR TANTE pd ará a f t ra mai~. os acréscimos le ais previstos no sublte 
8.1.4., in ependente do prazo necessário ara G. uração por parte da ECT; 

6.5.2. Após a data de vencimento, a reclamação somente será aceita com pagamento 
integral da fatura; 

6.6. Os encargos e multas decorrentes de atraso de pagament de faturas, b m como 
débitos e créditos relativos a eventuais ajustes c nforme critérios estabelecidos neste contrato serão 
lançados em fatura posterior, devidament . discrí. inados. 

6.61. Os créditos devidos pela ECT, r I' livos a indenizações, cujos fatos gerador s foram 
apurados e devidamente comprovados pela "s rão Ra os diretamente à CONTRATA TE via 
crédito em fatura. F lha n"__-:.;lo'},,-:J=..:..Õ~ _ 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
 

7.1. O prazo de vigência do pre~ente ntrato, e Artigo 
57 da Lei 8.666/93, será de 12 (doze) mese~; é rtir da data de sua assinatura, podEm prorrogar-
se por eio de termo aditivo, por períodos igua e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses 

7.2. A vigência do Anexo terá inico e fim esta:oeiecidos na Ficha Resumo, a sina a pelas 
partes e não excederá a o contrato. A execução dos servçc·s e aquisição e prod tos somente será 
realizada durante a vigência estabelecida iOara cada nexo. 

Contrato Múllplo Padronizado - Ve,'são_Órgã.-.J:.úblico - ECT x SICT ELAB. 09/02/2017) 
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MP ESA BR SILEIRA DE G RREIO~ TEL-G AFOS 5 

LÁU ITAVA - DO INADI 1'1 E\\II t" 

.~, O inad plemento da~· (brigL;6 .. :.; revL"\a~,; ro present contrato
l 

a ocorrência de 
qu isquer das situações descritat'. () J\ -t. I - I da Lei 8.666/93, erá comu i~ado pela p rte 
prej dica a à o ra , mediante notiri ação e.~c ta com prOV::l de re. eblmento p ra que a parte 
I adl pl nte, n prazo de 05 (cinco) dias ú·oei~,. r lanze a situação ou apresente d fesa; 

8.1.1. S for apresentada defesa. a rie pr ..judicada deverá se manifestar sobre esta no 
mes praz; 

8.1.2. Quan o a decisão motivado rI" acolher as razões da defesa, a parte inadimplente 
de lerá regulafzar a situação no prazo de LI. (Iuarenta e oito) oras, conta as a partir da 
co. nicação f rmal esse fato; 

8.1 3. O descumprimento d sublter','; nlerior poderá ensejar a resci ã do co trat , ' 
cntério da rte prej dicada, sem prejuíz I d~ - e tU~11 indenização, ar perdas _ danos além das 
dela, sanç- s ontratuais e legais aplj':á lei'. 

8.1 3 1. O traso de pagam nto p~)r:li o s Iperior c 90 (n enta) dias concede a ECT o 
direito d stlspen er o cumprimento su S . LI i.... êÇÓ S ou re~,cindir o contrato c n rme previsto no o 

Arti~ o 78, d Lei .666/93. 

8.1.4. Ocorrendo atraso de pagam -' t o valor :Jevido será atualizad financeirame te, 
entr a datas p eVI ta e efetiva do agarlen10, de acordo com a variação da taxa referencial do 

istema de Iqui ação e Custódia .- SEllC rJleta, ocorrida entre o dia seguinte ao vencimento da 
abri açao e dia do efetivo paga e to, a....re i o de multa de 2% (dois por cento e de ais 
co inaç-es legais. i dependentemente de no.ifi açào. 

8.1 ..d. . Neste caso, os enca 'gos de.; rr.ntes do atraso de pagamento serao obrados em 
fatura o terl r. 

8.15. Se pe manecer inadim lente, ~rT":ArANTE terá eu CNPJ inscnto no Cadastro o 

Inf ativo de Créditos não Quitados o et r 'bL Feceral - CA IN, pela ECT em obedié cié.. 
ao dis ost na Lei 10.522 de 19 de jul () di" 200 ~~ 

8.1 5.1. ste dispositivo nã(' !'e aphcc;, 

.' .6. Será de responsabilidade CI O- TRAT,l\NTE as custas cal1 riais, caso aja 
necessidade de a E T recorrer ao ecanisfll' e" .OTESTO DE ITULO", para reaver os seus 
valores de ido . por atraso no pagd ento d faturas, podendo ser pagas dIretamente nos cartórios 
ou re sarcidas à ECT se o pagamen1 das cu -t s o orrer de forma ant clpada. 

CLÁUSULA NO A - DA RESCISÃ 

9.1 O prese te contrato podf::rá S r ,- ,In id a qualquer tem o 

9.' 1. por Interesse de qualquer uma a part's mediante c municaçã formal, com prov~ 
i 

de r ceblmento e avi o prévio mínimo de 30 (rir ) dIas; 

Contrato Múlti lo Padronizado - Veí. 30': .30 Putlico - E:CT x SICTlELAB 091 2/2017) 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORR .:10 TELEG OS c relo 
9 1.1.1. Quando a solici ação de re ctsã correr concomitantemente à formalização de 

contrato sucedâneo, co cota mi im 3 i ual u s perior, a rescisão poderá ocorrer a data da 
formalização do pedido, independente do viso é io a que ~;e refere o subitem anterio . 

9.1.2. por inadimplemento, conforme con~·ta na Cláusula Oitava; e 

9.1.3. na hipótese de ocorrer qualquer das situações e formas previstas o bojo os artigos 
78 e 79 da Lei 8.666/93, o edecido ao dis o t no subitem 8.1.; 

9 2. Q ando ocorrer intereSsE público, a E T poderá rescindir unilater Imente o co trato, 
nos casos espe ificados o inciso I do a . 79 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 58, 11, co binado 
com parágrafo 3 do artig 62, do mesmo Estatut Licitatóno; 

-
9.3. N à ECT o direito de recebimento dos alares 

correspondentes aos serviços prestados ;: CO r A ANTE 2 produtos adquiridos pela mesma até a 
data da rescisão, bem como à proporciona icia das cota mínimas contratadas, de acordo com as 
condições de pagamento estabelecidas neste conti-ato. 

9.4. Da mesma forma fica gara ti a à TR TANTE a devolução 

=-=~L-
valores devi os para repasse. 

Folha n' _ 

cLÁUSULA DÉCIMA - D DOTAÇÃ O ÇA ENTÁRIA 

10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas 
têm seu valor estimado em R$ 14.580,82 (qu t 
centavos). 

102. A classificação destas despesas ara da ':ieguinte forma:
 

Ele ento de Despesa: 33.90.39
 

Projeto/Atividade/Prograr.la je Trabalh : 4.122.60e1.8517.0062
 

10.3. Nos exercicios seguintes, as despes corre~ão à conta de dotações rçamentárias 
próprias, consignadas no respectivos Orcame tos-Programéi. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRI EIRA - DA A RO Ã E INEXI,GIBILlDADE DE LICITAÇÃO 

11.1. O presente contrato terá validade dep is d!3 aprovado pelo órgãos competent s da 
CONTRATANT e da EC 

11.2. A realizaçã de licitação é inexigível com ba3e no caput do Artigo 25, da Lei 8.666/93. 

Contrato Múltiplo Padronizad\~- Vers30 Orgã Eú lico - ECT x SICT ELAB. 09/02/2017) 
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5 c 
CLÁU LA ÉCIM SEGUNDA - o S IS ES GERAIS 

e RESA BR SILEIRA DE c RI~Ero. F.: f1:L ~GRAF()S 

2.1. A ECT não se responsabiliza: 

121 1. por valor incluído er 1 .lbjet s (1 . dos sem a respectiva declaração de valor; 

'12.1.2. pela demora na execuç.ão d qualq er sel'viço, resu tante de omissão ou erro por 
parte TR ANTE; 

12.1 3. P r prejuízos indiret~s E! benefil. 'n-o--real :z:ados; 

2.14. ar bjeto que, no todo:) C.J errl Pélri3. seja confiscado ou destruí o por autoridade 
co pei nte, desde e haja comprovaç~ío ,ia ~;I!l'I ,nlal 

1 .2. Ares onsabilidade da EC :';.: a s::!m ~'rejuízo d disposto no( ) respectiv (s) 
EXO( ), nas seguintes condiçõe:: 

'12.2. 'I. quando o objeto tiVE r ido ntre"1 e no endereço do d stinatário a quem de direito ou 
restituíd 'CO TRATANTE; 

12.22. terminado o prazo para a reei mão, previsto em ANEXO. para cada serviço; 

-12.2 3 em caso fortuito ou d for-a rn::-i r (ca'ás re. es naturais, revolução, otlm, tumulto e 
ual uer outro 10vimento de nélt reza po lia), reg larmente comprovados, impeditivos da 

exe uç~o d contrato; 

12.2.4. nos casos de paralrsaçb; _ ..i. or Ieda de trabalh Indepen entemente de sua 
vor ta e; 

12.3 E c so de extrav 0, perc a () espolia ,~ão de objetos postados sob registro, a 
resp nsabihdade da CT está I'imit<;da .30S preço pof,tais mais o vai r de indenização constante da 
Tabela de Preço e Tarifas de Servi.'(os Nacio ai 

12. 1. Esses valores serão pago;) à C TR \ TANTE, confor e previst subitem 6 .1. 
láusula Sexta. 

12.4 Não devem ser incl idos n~~; b'etas postados, q' ando for asa. materiais 
r la i na os o Artigo 13 da Lei nC

' 6.538, de '2 / 11978, e na Lista de Objetos PrOibidos da U ião 
Post I niversal - UPU; 

12." -L A E T se reserva o direi'o 'j' p 'oe ~der, eventualmente, à abe u"a dos obj tos 
recebidos, ara ins de verificação t~ ontr le i 3(:U conteúdo, na pr::sença de epresentante legal 
de: C TR TA TE ou do destinatélril : 

'12.4 '1.1. Nos casos de objfltos po... tad S COI o Mala Direta Postal Espe ial - MOPE ou ala 
Direta ostal Báslc - MOPB o çontBú lo r erá 3er verificado qualque omento. sem a 

ecessldade da presença de representante le 21 ca CON ATANTE u do destlnatá la 

~ NTRATADA, podem ser ransportados pios 
Correios atenais ujeitos a leg'slação ifica, corp. formalização de Ter o, Apenso ou 

12.4 2. Após análise de viabilida 

documento congênere. 
Contrato Múltiplo Padronizado - Ver"ão "_ão Ú lico - ECT x SICT (ELAB. 09/0212017) 

DIRETORI REGIONAL DE BRASíLIA 
ERENCIA DE VENDAS - Ende -eço: SCEN T,-=:CHO 02, LOTE 041° ANDAR - Brasília/DF. CEP 70800-901 

Telefone: (61) 2141-8940 . Fax: (61) 2141- 934·- e-mail: 9..8ven.bsb@correlos.com br 



C rrelo
EMPRESA BRASILEIRA DE CORR lOS TELEGRAFOS 

12.5. As partes responderão pelo curn rimento das exigências relativas à d cumentação 
fiscal, na form da legisla ão vige te, sendo q e os tributos que forem devidos em decorrência diret 
ou indireta o presente c ntrato ou ce sua execuç- o co stituem ônus de responsabilid de e clusiv 
do respectivo contribuinte, conforme definido na legislaçao vigente. 

12.5.1. Havendo imputação de respon " i1idade tributária a uma arte em decorr' ncia de 
fato cuja res onsabilidad originária seja da outra parte, caberá a esta ressarcir à uela os vaiare 
efetivamente pagos. 

12.5.2. Para ef ito do ressarcimento eXI=i:Jsto no subitem anterior, a obrigação será 
considerada di eito líquido e certo, devendo er e 1izada em 10 (dez) dias, contados a data d 
comprovação de recebim nto da comunicação ofi~ial do seu pagamento. 

-
126. Em complementação à obrigar ri ade le ai expressa nos a ig s 5° e 6°, da Lei 

6.538/78. as partes devem também guardar sigil ab oluto sobre informaçõe proprietárias e 
confidenciais necessária à prestação os ervl os ora contratados, quais sejam, doc mentos, 
informações e programas inerentes ao serviç .:c ntratados. 

126.1. As informações pro;Jrietárias onfide ciais necessárias à prestação dos se iço 
ora contratados mencionadas no subitem an ri r referem-se a planos de triagem de objetos, 
softwares de gerenciame to de postagem, sol çõe I gisticas, dentre outras 

12. .1.1. Quando houver necessidad de divulgação de qualquer uma dessas i formações, 
por determinação de órgão competente para ta, a parte interessada deverá solicitar, reviamente, 
autorização expressa à outra. 

12.7. As dispo ições contratuais e de seu(s) respectivo(s) AN XO(s) dev rão ser 
interpretadas harmonicamente, consideran o s procedimentos inerentes aO(5) serviço(s) 
prestado(s), ssim como aos costumes e norm vigentes. 

12.8. Este contrato poderá ser revist total ou parcialmente, a q alquer é oca, mediant 
prévio enten imento entre as partes com a cel ração de res ectivo Termo Aditivo, se for o caso; 

12.8.1. Alteraçõe~ decorrentes de esp clfica _'ões da prestação de serviços e pro utos, no(s) 
respectivo( ) Anexo(s) contratado(s) serão f malizad s por apostilame to, espeitando-se o 
disposto no A . 55 da Lei 666/1993 

12 . Em caso de conflito quanto aos -=-pectos operacionais prevalec m as peculiaridades 
de cada serviço sobre os termos do prese te contrato, estando as disposiçõe previstas no(s) 
respectivo( ) ANEXO(S); 

12.. 1. Havendo lacuna nos ANEXOS, serão aplicados os procediment s gerais previstos 
neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TE CEIRA - DO FORO 

Para dIrimir as questões oriundas de te 'ontrato, será competente o Foro da J stiça 
Federal. Seção Judiciári do DISTRITO ,:EDE L, com exclusão de qual uer outr , por mais 
privilegiado que seja 

Co trato Múltiplo Padronizado - Ve,'são Orgáo P .blico - ECT x SICT ELAB. 091 2/2017) 
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ESA SILEIRA DE (; RI~EIO:' IE: n:L ;Gf tIFOS rrel 5 
Por estarem justos e contr8tados. a~sl m presente contrato em 02 (duas) vias de i ual 
r a, na presença das testemunha~, ab(;lix 

I. 
8 Así .IA-DF, de de 2 17. -Pela C 

Thaí Oi .NT~ sub eler' ... : ~ ." 
M llicu!a: g 31. :';;-v 

AR'l:HOR BE NARDES DE 1'111 AND OGIÉRIO CU DO GO IM DE AQUINO 

SECRETÁRIO DE ESTI\ C DI RETOR REGI AL 

MAGNIL 

J.
~an" -Cf>. t- ')
'~fe,~ '.1.1.,

"'"l<Jo. t!lro~ r-
G Co ('fI'>'It? E"VEA. 'I/ Co ~/tas 

âl. 8. 'v/BSB rnerCiais 
O E ~ 68-3 

GEf}ENTE DE VENDAS 

ESTE 

NOME 

C F: 

OME: 

F: 

r .ha n°_---:;i.;.~!.-----

Contrato Múlti lo Padronizado Ver-- o ~rgã PU lico - ECT x §ICT ELAS. 9/02/2017) - 12 
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------

------ --

DO POR CENTRO 

BRA íLlA 

~~ESCENTRALlZ 
[ X] CENTRALIZADO 

1------------_·_---- . 

SERViÇOS CONTRATA0 S 
(código/discriminação) 

PERIODICIDADE C TA MíNI A IDADE DE 
DA COTA MíNIMA EXCLUSI A? VINCULAÇ - O 

1 

GEVEN 

Rub:ica:_.......__ 

S O 

INíCIO DO 
SERViÇO 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORR Ias TELEGRA OS Corr o
 

FICHA RESU SERViÇOS E 

/ /

NÚME ATO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E
 
DESENVOLVIMENTO SUTENTA fEL
 

J~za, DE VIGÊNCIA CONTRATUALCÓDIGOADM 

f a / .' 
I-----------.-----L-~---..---.--_.,---------------------l 

i 

CICL E FATURAME ITO (PEF~íC'D() I:PSI: I VENCIMENTO A FAT 
I 

. ~ia 21 do mês seguinte ao da pre~tação do serviço 
Serviços prestados do dia 01 ao dia 31 do mê 

!weríodO Base) 
I-----------··---·-------.....+-·---_._

TREGA A FATU ~A i
i 

OISPONIBILIZAÇÃO DA FA RA 
I----------.-------.----.---+!~- -.----.-------------------1 

DATA LIMITE PARA A E TREGA DA FATURA DATA LIMITE PARA A DISPONIBI IZAÇÃO DA 
ENDEREÇO PRÉ STABELECIDO FATURA 1 A I TER ET 

I "10 I c ias antes do vencimento da fatura. 

I 05 I dias úteis antes o vencimento da fatura. Ficarão disponibirizadas no end~reço 

h tp://www2.correios.com .br/produtos servlco 
s fcjdefault.cfm as faturas (com código de barras e 
os correspondentes extratos, contendo analíticamente 

Obs' Na hlpáte e de haver atraso na disponibiliza -0ios lançclmentos que deram origem ao referido 
da fatura, o vencimento será prorrogado pelo núrT ero'ld cumento de cobrança. 

de dias do eferido atraso, ---;'-.---------------------1 
1 

O DE O IGE DO CONTRa.""O I ÔRGÃO GEST R DO CO TATO 

A partir da Todas as agênciasAquisição d Produtos N proprias da ECT assinatura 
Aquisição de Produtos e A partir da 

*"'*NServiços em lo'a irtual da ECT assinatura 

Contrato Múltiplo Padronizado - Versão Órgão PÚ lico - ECT x SICT ELAS. 091 2/2017) 
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orrel 5
RE A B SILEIRA DE G i~I~EdO~ TI:L 'G t\FOS 

DATA 

A partir da das as agênciasPAC 31/1 '2 17 próprias da ECT 

A parti da 

assinawra 

Todas as agências *** ~ 11"12/2 1 7 SEDEX próprias da ECT assina'·:ura 

A partir da 60 me._es aPésl Todas as agências ART COMERCIAL róprias da ECT assina~ura 3S HI8t rél 

A parti oda 6C 111 :,"'~ após IT as as agências***SE VI,.. TELEMÁTICOS , próprias da ECT 

Todas as agências 

assinó'oura ~Is'n ~l'r;] 

o R ElO I T RNACIONAL próprias da ECT 

Todas as agêncir***IMP ESSa A FATURAR prOpnas da EC"l 

MALA IRETA DOMICILIARIA ***A partir da 60 
assinatura 

Pela N AT NT : Pela CT: 

Th is O'i~eira 
Suo q ren:~ (1.l.-_------- .' '; ,ll\ 

ERNARDES D _ IRA " H ROGÉRIO C 

SECRETÁRIO DE EST. 00 DI 

MA 

~T 

Contrato MúltjQ!9 Padronizado - Ver - o ()rgão Publico ECT x SICT (ELAS 09/02/20'17) o 
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C rf 10
 
ANEXO 

Folha n --_-...L.:;"o:::.=::- _ 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORR la E TELEGRAFaS 

AQUISiÇÃO E RODUTOS 

1 Definições 

1.1. Aq isição de produtos disponibi izados em Unidades de Aten imento da CT, para 
venda avulsa na rede de varejo, el1 iimbito n:::lC i I. 

2. Obrigações 

2.1. A CONTRAT NTE se comprornet ..• 

21.1. Assinar o ocumento previsto para faturamento, quando da aquisição de produtos. 

2.2. A ECT se obriga a: 

2.2.1. Fornecer à CONTRATA TE a t· bela a ualizada de preços dos produt s. 

3. Preços e Reajustes 

3.1. Pela aquisição dos produtos, definidos na Ciáusula Primeira do contrato do q ai este 
ANEXO faz parte, a CO TRATANTE pagará à EeT os valores constantes na Tabela de Produtos 
e/ou no valor facial do produto, vigentes na data a aquisíçãc.; 

3.2. O valores relativos à venda e Jro utos abrangidos por este A EXO, têm suas 
vigências adstritas à Tabela indicada no subite 1 2.2.1., devEndo ser reajustados e aplicados quando 
da modificação das mesm s. 

4. Condições de Pagam nto 

As con ições de pagamento está) pre ista na Cláusula Sexta do contrato do qual este 
ANEXO faz parte. 

5. Disposições Gerais 

5.1. O presente NEXO é parte integrante do Contrato celebrado entre a CONT ATANTE e 
a ECT 

5.2. Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato do qual ste ANEX faz 
parte, para efeito de cumprimento das bases acord das entre as partes. 

6. Vigência do ANEXO 

A partir da 'nclusâo deste AI~ XO, fcando vl.gent<c: até a data de e cerrame to do Contrato 
originário o , antes desta data, por meio de irlatura de Termo Aditivo, o form descrito n 
subitem 2.2. d Contrato o qual este ANEXO faz I arte. 

Ç,ol],trato Múltiplo Padronizad~-Versão OrgÊÍo Público -ECT x SICT ELAB.09/02/2017) 
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R SA BR SILEIRA DE CORI~EIO . 'fEL GRJ\FOS orrel 5 
EXO
 

AQUIS çÃO DE PRODUTO E~' R /IÇ 5 DA LOJA VIRTUAL O
 
ECT _. C R lOS NLlt\lE
 

1. efini õe 

1.1. Aq isição de produtos e servi(;;o i' nibilizaclos na loja virtual da ECT, por intermédio 
do síti :llwww.correios.comJ...:ou ...t li.;;..;tt.......-./v;..:.YWW~.;..;.....;.c..=.o.;..:rr~e;..;..·io;:;..s..-·o;:;..n;..:.l...-.in..;.;e~....;::;.=co.:..:m..:.;.==-br
 

2. O ri ações 

2.' C NTRATANTE se~: prcm te .,,: 

. ,.1. A sin r o documento pre'list P" o faturamento, quan o da aquisição de produt s e 
serviços. 

2.2 ECT se obriga a: 

2.2 1. Disponibilizar à CON RAT NT na vitrine da loja irtual, a li-. a de produtos e 
serviços om eus respectivos preços 

2.2 2. Os preços praticados na jR Virtua, nãc, serão sup riores aos das unidades de 
aten imento da ECT, resguardad) \) va r' taxa aJicional pela entrega o espectlvo I cal 
soli itad , qu nd tratar-se de produto. 

3. tilização do Cartão de Postage 

.1. s aquisições de produt s e 8e'\'j, ,5 a 10~21 lJirtual da CT poderão er por meio da 
utllizaçã do cartão de postagem . 

.2. Para utilização do carfã de p ~it ~ e, era -Iecessano que o mesm esteja Ativo e 
Habilitado à ompra do respectivo produto o '--fviço selecionado na loja virtual da ECT, estando o 
mesm vincula o ao seu respectivo cartão de' tagem no momento ela compra 

33. No momento da compra será nee ,,5211'10 ainda, que o u~uário realize cadastro na loja 
virtual da ECT, bem como informe os . eqUl t . a s: 

) a naturez jurídica (Se Pessoa Físi ~- OL! Pessoa Ju,-ídica);
 
b) o respectivo número de id .ntific:etç-) I cal (CP=- ou CNPJ);
 
c) o úmero do cartão de p(jsta~lem;
 

d) data de v Iidade do cartâo de pc st'8ern (OD/MM/AAAA);
 
e) código e controle do cartão de po._·tage
 

3.4 E cas de dificuldades na <:J·Wi~.· I. e procutos e ser IÇOS por intermedlo do cartão 
de posta em n loja virtual da ECT (Cornio. ( Une), orientações e I formaçõps complement res 
poderão er for eCld s pela Gerêncra Com'~rcl:l1 ue firmou o contrato rinclpal. 

3.5 Para as demais forma .:Je pa:. ento disponíveis n loja virtual da ECT, serão 
utiliz das as regras próprias praticada pel mer, c'o fina;lceiro. 

Co trato Múltiplo Padronizado - Ver .o 0r 'ão PÚ lico - [CT x SICT ELAB. 9/0212017) 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORR lOS TELEGRAFOS Co reo 
4. Disposições Gerais 

4.1. O presente ANEXO é parte tegrante do Contrato Múltiplo. celebrado entre a 
CONTRATAN E e a ECT. 

4.2. Ficam ratificadas todas as Jáusuias constant':lS do Contrat Múltiplo, do ual este 
ANEXO faz pa e, para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes. 

t-.uQ~:::a· ---

Fo!hiJ n; 
--~L-'3 __ 
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RESA BR SILEIRA DE CORI~EI015 E fl:LEG JIFOS orrel 5 
xo 

S :JAC 41068 

1. Definições 

1 1. Serviço d remessa da linha econômica·l _ons ste no recebim .nto nas u idades da ECT lou 
coleta, tran porte e entre9a de rnercadoria	 , c 1:' e'as de forma indivi ualizada ou a rupada por ota 

:1 cal. 
1.2. O jeto PAC poderá ser JO 1 cl) ::orl Of; !ieguintes ~ rviços adicio ais: 

a)	 Declaração de Valor _. serviç::> . ue li:€' assf~gurar o real valor mercantil inerent _ ao 
objeto ost do, que exceda a ind,;..nf''''~1 ,âo 8utor·JálicEJ; 

agam nto na Entrega - .'erviç L eltrega a encomenda contra pagamento de val\ 
e tipulado pelo remetente 

c)	 Devolução de Documento, O - servi, que permite o retor o de documento ou de via de 
nota fiscal, ao remetente, após a ,:;.ntr é:l do cbjeto. 
C leta Programada - serviço e rmite a coleta domiciliária nas localidades com 
viabilidade omercial; 

e) is ue Cal ta - serviço que permite ::.I coleta domiciliária a p dido, na área de abrangê cia 
previ ta' 

1) o Istica Reversa - modalidade e r~ '18S a d me:cadoria e document s elT' processo 
de pós-venda ou pós-consumo, pr .'t do rn diante condições estab I cidas no lermo de 
us do serviço; 
AVIso de R cebimento, A ç .•. serviç' U'= pJssitilita a devolução de avi o contendo data de 
entrega e ssinatura do rec bBd r () ( tj' to; 

ao P ópna, MP - servi~o que g""' te a enlTElga do ob' to exclusl' mente à pessoa 
In icada p lo remetente; 
Grandes F rmatos, GF .., servH::o adlCIO ai que permite a postagem de encomendas 
na ionais com dimensões acima os I rnit-,~) previsto no Term de Prestação de 

ervlç P C, rnencionac o no ,:ul.: It i!l .2.1 1, entre localicades credenciadas, dlsponível 

par consulta !1 portal da ECT. 
(http://www.correios.com. r/enca 1en- a Ipra2.o/default.cfm). 

2. ri ações 

2,1. CO T ATANTE se compromete a. 

2.1,1. bservar a condições e ;, s egr" ~~: .. ,cificôdas no termo de prestaçã do se iço PAC, 
v I ri r.:'oI1al a ECT: 
o n I mer:.1lQ§!Qdfn-ermo Prestacao ervico PAC. d ; 

2.1.1.1. P ra a odalidade de poslagen 89 ada por nota fiscal, deverão se apresenta as, 
obrigatoriamente, as informações e posta F em meic IYlagnétic , contendo a dimensão dos 
objetos e o respectivo número de nCl.a fiscal ar. UI adora. 

C n ralo Múlli lo Padronizado .- Versão 'r ão úblico - EeT x SICT (ELAS 09/021201 i) 
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2.1.2 Observar- as condições e as regras específicas para utilização do s rviço Logística Revers 
estabelecida no termo de condições de uso o servi,ço disponível no portal da ECT: 
(htt ://www.correios.com.br/Produtosaz/c0lJ:l2lem ntos/pdflTermo de Uso Servico L istica Rever 
sa v 06 10 08.pdf); 

2.1.3. Atender as condições e as regras es cíficas para utilização do serviço Devolução de 
Documento, DO: 

2.1.3.1. O serviço adicio ai de Devoluçã de ocurnento, DO será prestado exclusi amente se a 
postagem dos objetos for apresentad de for 1a le.rônica, conforme descrito o subitem 2.132., 
seguinte; 

2.1.3.2. a prestação do serviço 3dicional de lução de Documento, DD será necessário us a 
CONTRATA E: 1) efetue a postagem de forma .Ie Iônica com utilização de sistema f mecido pela 
ECT, ou sistema próprio, desde que com leiaute de postagem compatível com sistema da ECT: 2) 
emita o rótul e endereçamento do objeto e ace d 1 com G padrão definido pela ECT; e 3) poste o 
objeto acompanhado do nvelope que será ufllza o na dt;\iDlução do doe mento ou de via d, nota 
fiscal, o qual deverá ter o leiaute tam ém definido rela EC' . 

2 1.4. Prod zjr, opcional ente, as etiquetas de c' dig de barras (etiquetas lógica ), de acor o com a 
faixa nu érica e o algorit o de céilculo do dígit verificador fornecidos pela ECT; 

2.1.5. Postar os objetos com etiqueta lógica d . forma ele'rônica com utilização de sistema fornecido 
pela ECT ou sistema próprio com leiaute compatível com c sistema da ECT. 

2.1.5.1. Nesse caso, a postagem se d;õlrá c I nau iliz ção de sistema fornecido pela E T u sistema 
próprio com I iaute comp tivel com ú sistema da 

2.16 Postar as en omendes com dime sfies superiores ao padrão convencionai, 
exclusivamente entre localidades credencia:Ja, 2t entregar encomendas Grandes For atos - G , 
disponível para consulta no portal da ECT: 
(httpí/\fNYW.correios.com.br/encomend3S/prazo/ ef ult.c\'m) 

2.16.1. Limites de dime sões a serem obs ·rvado na postagem de enco enda com o serviço 
adicional GF 

a) maior dimensão (comprimento ou larg r~ ou altura): 150 cm; 

b) soma máxima das dimensões (col11pri e to + largura + altura): 300 em. 

2.1.6.2. Na prestação do serviço com adicional -, a CONTRATANTE deverá 
forma eletrônica utilizand o SIGEP \/", EE ou i tema próprio com leiau e 
da ECr 

F')lh~ n; _ 

22	 A ECT se ompromete a: 

2.2	 í For ecer á CONT ATANTE: 

a) Si tem padrão para postag,em elt:trâni 8, u leiau1e p 
postag m em mei magnético quando I ente optarem utilizar sistema próprio; 

b) Etiq et s de registro com código d 3 barr ; 

Contrato Múltiplo Padronizad,~- Versão ÓJ,gáo P .blico - ~ÇT x SICT ELAB. 09/02/2017) 
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E RESA BR SILEIRA DE C 'RI~EI.O'" TL:L"G J,FOS s 
c) Faix numénca para impre são d -1lq e,'as de r9gistro cor cód'go de arras (etiqu tas 

I'gica ); 
d) Leiaute a etiqueta de endf~reçame tr . -:Jutros f·) rnulários utilizados ara o Serviço de 

volução de Documento, DD; 
e) Formulários: Aviso de ecebimen.;o, ale Postal. Certificado de Postagem e ista de 

ostagem; 

2.2.2, Efetuar a coleta dos objeto~, ou rece C-, s na unidade de vin ulação, desde que atendidas 
todas as disposições previstas na Cl.á sula T ira o Canl rato, do q ai este ANEXO faz parte, 
2.2.3. ra s ortar e entregar os obetos n. nd.:>r ços i d~cados, mediante recibo, a qualquer 
pe soa civil ente ca az que se apres nte pa';; ecebê..los; 
2.24 Emitir os Avisos de Chegada p.,,'ra os .... bjetos PAC Pagamento na Entreg e armazená-los 
pelo pr zo de Oi (sete) dias corridos (Iare r' i3 internei pela Agê cia da EC mais próxIma do 
ender ç do estlnat' rio; 

2..0. Restit Jr ' C NTRATANTE: os o je .::':; ~l.IjaenlrE'ga não t nha sido ,ossível, indica do 
sempre causa dete minante dei irrD ssibilid ',e, a ~;orma reg Jlament r' 
2.2.6. Indenizar a ONTRATAN·~iE. qUêl COI"(: r 8V.:lriél ocasionada comprovadamente po. 
manu el in evído n trajeto do obJet , ou ext' 'io, furto ou roubo, e quanto o bj to estiver sob a 
resp nsabilidade da CT; 
2.2.7 Restit ir à C NTRATANTE, qUólndo correr atraso na entrega do objeto comprovadamente 
ocasio a pela ECT, os preços de p, stag ~ ,no termos constantes a respecti a tabela; 
2.2.8. i. denização de que trata o subite _2.6. e a re~3tituição de preços de postagem de que 
trata o su Item 2.2.7. somente erã ef t c. da medi;:)nte r gistro de reclamação ela 
CO T TANTE 
2.2.9, R !"'sarClr à CONTRATANTE valor iflt ,'1 d serviço adicio ai Devolu ,ão de Docume to, 
qua do contratado e não prestado ou preslad rcialnente 
22.10. urante os meses de dezem rG ';:1'- ano, será 8:crescido 1 (um) dia 'til no prazo de 
entrega ar fins de restituição dos pr ços )0 t i~: 

2.2.11. prazo de entrega regulam~ntar d encor 1I~ncl3 PAC postada om servç a icional Grandes 
Form terá a rescido de 3(três) ( ias Jt IS. 

3. Pr ços e eajuste 

3 1. Pela prestação dos serviços contratado. , .tinidos no item 1, a ONTRAT TE pagará à ECT: 
3.1. í. Serviço PAC - preços constantes d t@lJel PAC 41 C68, 
3.1.2 aga ento na Entrega - preços cor sta tes da Tabela de reços e Tarifas de Serviços 
Naci nais; 
31.3. Declaração de Valor - perce tual d Ad alorem constante da tabela de preços do respectivo 
serviço, 
3 1. viso de Rec bimento e Mão Própria·- re.: s co starrtes na Tabela de Preços e Tarifas de 
Se iços Nacio ais; 
3.1.	 . Devol ção de Documento _.. p eços C' : tarTes na -abela de Preços e arifas de Servços 

acio ais: 
3.1.6. oleta Pr gramada - preços c nstéll1t .~~ . c Tateie! de Preços de Coleta Pro ramada; 
3'1. 7. isque Coleta - preços constantes a T'-b la d'~ Preços de Ois ue Coleta' 
3.1. Logística Rev rsa - preços "on5ta :as a ela de preços Logística Reversa; 
31 dicio ai ra des Formatos - preç,;s :.:c . _tantes ejo verso da tabela PAC 1 68. 

Contrato r~lti.e!Q..?adronizado-Ver~;o ( f '0 Publico· EC,,! ~SICT ELAB.09/02l2017) 
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3.2. Os preços estabelecidos nos subitens 31. i.a 3.1.9. têm suas vigências adstritas às respe tivas 
tabelas de preços e serão alterados quando da modifi ação destas; 

3.2.1. Os valores definidos na tabela PAC 4106 J. fornecida pela ECT, serão re istos anualmente, 
para a justa remuneraç o dos servíços e a anu';:enção do equilíbrio econômico-fi anceiro do 
contrato. 

3.2.2. A periodicidade 
determinação do Poder E

e 
xec

reajuste 
utivo cc,n

estabele i 
forme di p-

no 
a leg

subitem 
islação vigente. 

3.2.1. p derá ser reduzida por 

4. Vigência deste A EX 

o presente A EXO terá ua vigêr1c~ iniciada . rtir da dô:a de assinatura das partes e encerrad 
por ocasião do encerra ento do Contr' to últi lo o por meio de assl atura e t rrno aditivo, 
conforme de crito nos su itens 2.2. e 2.2.2. o COI trato do qual ele faz parte. 

FOlha n-_ 
~-...::::--:.-_-

Rubnw' 
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EX
 

1 efinições 

1. í. Servi o de remessa da linha express que con-'i te no ecebimento nas unid des da ECT e/ou
 
cole a, transporte e entrega de obj tos E C'EDEX 10, SEDEX 12, SEDEX HOJE e SEDEX
 

'1 DI.,
 
1.2. As r messas expressas nacionais poderao er postadas com os seguintes ervlços opcionais: 

a) Declaração de Valor ._. sl.;~rvip , U - liH~ assl;gurar o real valor mercantil inerent ao 
bjeto postado, que exceda i3 ind ~nr 21 ~IO autornáticé.l; 

) gamento na Entrega ... servl ..o entrega a remess contra a amento de valor 
e tipulado elo remetente: 

evolução de Documento, DD .- 3; r\li<;o que permite o retorno e documento o de 
si Ilares, ao remetente, após a e treç du Dbjeto. 
Coleta Programada - selviçc' e mite a coleta do iciliárra nas localidades com 
viabilidade operacional; 

e) is e Col ta - serviço que permite él leta domiciliá ria a pedido, na área de abrangê cia 
prevista, 

f)	 Lo istica eversa - modalida e. e remessa 8m devol ão á CO TRATANTE, sob 
processo de pós-venda ou pós-c o, . restado mediante condições estabelecidas no 
ter o de u o do serviço; 

g) A iso de R cebimento, AR· serviç. e po~;sibilita a devoll ção de aviso contendo data de 
entrega e assinatura do ree bedc' o jE:to; 

ão Própria, MP - servl;o que g :Ir~ te a entrE~ga do obj to exclusivamente à pessoa 
i dicad pelo remetente. 

2. O ri ações 

21. A CO T ATAN E se comprornere a: 

2.1 'I. er ar as condições e as 1'(;19' él:3 espe - fi ada~::: no termos de prestação dos serviços SE EX,
 
SE X 10, EDEX 12 e SEDEX Hoje di onívei!; nc portal da ECT, na página dos serviços
 

re ectivos;
 

2.1.2. Observar as condições e as regras specifi adas no Termo de Condições Gerais de Prestação 
dos Se	 iças e Re essa de Objetos Post is I t r ac:onais para o se iço SEDEX Mu di, diSpo ível 

no portal da E ,1'1' á~Jina respectiva; 

2.1.3 Observar as condições e as regras e p ci icas par2 utilização do serviço ogística Reversa 
estabel cida no ter o de condiçõl~S de uso d sen'iço disponível o portal da ECT, na pá ina 
resp ctlv ; 

2.1. . Obse ar as condições e ai; regras l;. c.íflcas p::tra utilização do servi evolução de 
DOCLlnl to, O: 
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EMPRES BRASILEIRA DE CORR lOS E ELEGRA OS c r o 
2.1.4.1. o serviço adicio ai de Devolução oe Docurnent , DO será prestado exclu iva ente se a 
postagem dos objetos for apresentada de forma eletrônica, conforme descrito o s item 2.1.4.2., 
seguinte; 

2.1 4.2. a prestação do serviço adicional de volução de Documento, DO será nece sário ue a 
CONTRATANTE: 1) efet e a postagem de forma eletrônica com uti,lização de siste a fornecido pel 
ECT, ou sistema próprio. desde que com leiaute de postagem com.patível com o sistema da ECT 2) 
emita o rótul de endereçamento do objeto de a ord com o padrão definido pela EC : e 3) poste o 
objeto acompanhado do e velope que será utill-ad na devolução do documento, o qual d verá ter o 
leiaute també definido pela ECr. 

2.1.5. Produzir, pcionalmente, as etiquetas de código de barras, de acordo co a faixa nu érica e o 
algoritmo de cálculo do dígito verificador fornecido pr;.)la EC)'; 

216. Postar os objetos com etiquet3 lógica:J orm' elelrônica com ut~ilização de ist a fornecido 
pela ECT ou sistema próprio com leiaute corr o tív I com o sistema da ECT. 

2.1.6.1. Nesse caso, a postagem se dará com a utilização de sistema fornecido pela ECT ou sistema 
próprio com leia te compatível com o sistema da 

2.2. A ECT se compromete a: 

2.2.1.	 Fornecer à CONT ATANTE: 

a) Siste a padrão p a Postéigem eletrôni a, u leiaute para a configuração das inform çôes de 
postagem em mei magné:icc· quando client o:,tar ~m utilizar sist ma próprio; 

b Etiquetas de registro com código de bar 
c) Faixa n mérica p ra impr9ssão das eti l tas de registro com código e barra (tiquetas 

lógicas); 
d) Sistema padrão para postagerl SEDE i com etiqueta lógica; aces o pelo e dereço: 

http://www.correis.com.bcL.s=-e=d=€=' x~M.:.:..=u.~~:::.=t=a.;;J.e~rn",-/d=-e=f=a=u,,-=lt.:..:. c::.:.;fm:...:...:; 
e) Lo.iaute da etiqueta de endereçament tros formulários utilizados p ra o Serviço d 

Devolu -o de Documento, DD; 
f) Formulários: Aviso de Recebimento, Certí Ica - de Postagem e Lista de Postagem. 

2.2.2, Efetuar a coleta dos objetos ou receb- -los na unidade de vinculação, desde q at ndidas 
todas as disposições previstas na CléJusula :erceira do Contrato, do qual este ANEXO faz parte; 
2.2.3. Transportar e entregar os o jeto:.> nos ndereços indicados, mediante re ibo, a qualquer 
pessoa civilmente capaz ue se apresente para recebê-Ias: 
2.2.4. Emitir os Avisos de Chegada para os o jet s SEDEX Pagamento na Entrega e armazená-los 
pelo prazo de 07 (sete) dias corridos, para '~ntrega interna pela Agência da ECT mai'~ próxima do 
endereço do destinatário; 
225 Restituir à CONTRATANTE as (,bjf~to cuja entrega não tenha sido p ssíve I indi ando 
sempre a causa determinante da impossibilid:ldc. na forma regulamentar; 

22.6 Indenizar a CONT ATANTE quando IrrE. avaria ocasionada co provadame te por 
manuseio inde ido no traj to do objeto, ou extr lio, furto ou roubo, enquanto o objeto estiver sob a 
responsabilída e da ECT 

22.	 Restituir à CONT ATANTE quando orre:r <'tras na entrega do objeto comprova amente 
ocasionado pela ECT, os preços de posta em, nos termos constantes da respectiv tabela; 
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indenização de que trata :j :.;ubitt" rn:: .6. 6 a re::1:ituição de preços d p stagem de que 
,ul:Jit m 22.7. somente 3erã. d~.:lt t:da~ rnl~dL3nte r glstro de reclamação ela 
,ANTE, 

essarClr à CONTRATANTE. (1 , I d) serviço adicio ai Devolução de Docume to, 

o 
r"n."IT~ 

d contratado e não prestado ou prest 

o ti.

vale. f i te:
d·) cial lente; 

2.2.10 urante os meses de dezen ro ano, serj c'crescid 1 (um) dia 'til o prazo de 
entrega para fins de restituição dos preços 

3. Preços e eajuste 

.1. ela restação d s serviços cont~atado efil i .os no it.em 1, a CO TRATA TE pagarà à ECl:I 

3 1,1. erviço SEDEX - preços const<;l tElS da a la 2,EDE:)( 40096; 

3.1.2.SerVlços SEDEX 10, SEDE)< . 2, ~iL:Db Hoje' e ~,EDEX Mu di - pre . s constantes das 
tabelas de reços do respectivos s,;:r,,'iças: 

3.1 3. Paga ento na Entrega - ~: re ;os Oll:~nlte~ da Tabf~la de - reços e arifas de Serviços 
Nacj nals 
3.1.4. eclara ão de Valor ~ perce;'ltu"i1 de Ad ai,., n c nstélnte da abela de pr ços do respectivo 
serviço; 
3.1. A iso de Recebimento e Mão rÓprla~· a ,os constar~tes da Tabela de reços e Tanfas de 
Serviços NacionaiS, 
3.1.6. Devolução de Documento - preços c ~ta tes da Tabela de Preços e rifas de Serv.lços 
Nacionais; 
3.1. C leta Pr' gramada ~ preços c ':5t nt Ta ela d3 Freços d Coleta Programada; 
31, Disque oleta - preços consta to;-'s a a la Pre;:os de Ois ue Coleta; 
3.1. Logísti a Rev rsa - preços COI stanLs da a ela de pre ;os Log ística Reversa. 

3.2. s reços estabelecidos nos slJbitens '3. I. ·I.é 3.1.9. 'êrn suas vig 'ncías ads ritas às respectivas 
tabela d preços e serão alterados quando d'l clificlção d'e:5tas; 

3.21. valores defmidos na tabeli3 E:D.x 4] 3L, fe.,rnecida pela ECT. serão vistos an almente, 
para a justa remun ração dos serv1çcs ; ~I anut :!nç.ão o equilibrio eco ômíco-financeiro do 
contra o 

3.2.2. perio icidade de reajuste esta. eleci a n ,;,oubitem 3.2'1 poderá ser reduzida por 
determinação do Po er Executivo, conform - ISj.l- e a I gi'~lação vigent 

4. igênci deste A EXO 

O presente A EXO terá sua vigência inici 
por ca ião do encerramento do Cont'at 
conforme descrito nos subite s .2.2 
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FICHA TÉC ICA - SE EX e PAC PAGAM TO NA ENTREGA com VPNe - MODALIDADE
 

C ERCIAL
 

Razão Social:
 
CNPJ: I Contrato:
 
MCU/STO da unidade (agência) G,?stora do --C-olnt-r.Lat~o~:---"--'--'-''-'----------------i
 

,--p_e_r_io_d_ic_i_d-:.a_d_e_d-:.e_r...;;;e_p_a_s_s_e_d_o_s_v_a_'o_r_e_s__r_e_c_,b_i_d_S_(_p_ra_z_o 1 Dias úteis !inanceiro para pagamento das remessas VP e) 

Dados bancários para repasse dos valores recebidos na Banco 

entrega das encomendas (paqamento das remessas VPNe Agência 

emitidas para a contratante). Conta Corrente 

Obs; o CNPJ da conta infonnada deve ser o mesmo C PJ do contrat . 

Periodicidade para envio do arquivo de retom it ação ~ Dias úteis 

. TPel 

c;-U BERNARDE;~A 
SECRETÁRIO E ESTADO 

Folha n"__-...:=::-.:.- _ 
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EX
 

CAR COfME:RCIAL 

1. efini ões 

í .1. Se iças d recepção, coleta, trans) e entrega domiciliária de obje os relativos à C rta 
Co ereial, em âmblt nacional, co P':;so unit· 10 '2 até 50,) (quinhentos) gramas: 

1.1 1. pelonalmente, poderãlJ S81" u':lli : I s o~ seguintes serviços adicionais Registro, Aviso 
de Re ebimento - A ,Mão Própria·- P e Va 1-:) I)r~r:larac o -- '1D. 

2. ri açoes 

2.1 A CO TR TANTE se cmnprom . e a 

2.1. '1. eftmr, de comum acord co 1 G. ":C , as localidades, e âmbito nacional, em que os 
serviços pre istos ne te ANEXO serão pre ta.1 

21,1.1. No caso de holding, i form2r À "T os dados necessários de cada filial, empresa 
coli ad e/ou controlada autorizada(s) a utiliz r(::Im) os serviços para (preenchi ento da(s) Ficha(s) 
Técnica(s). 

2.1.2. Obedecer às condições gerais de aceitação e objetos quanto a peso. natureza do 
o 

_conteud ,dimensões, formato, endereç:a..m nt dern 15 normas previamente Inf rmadas pela eCT; 

2.1.3. Apresentar, no ato da postagem, o rtao de Postagem fo necido pel ECT; 

2.1 4. Apo nos envelopes: 

a) Chanc -Ia de FranqUf.:3ment" 3( 80, c(lnfe nne modele. e leJautes estabelecidos ela 
CT obse ando o disposto no subitel11 3.7 c' ,tra () da qual este ANEXO faz parte, 

b) Data de Postagem abaixo d.:.l .1- a ..Ia Padr;ão de Fran ueamento, U em outro I Cé: 

previa nente aprovado pela ECr, prece!' da expressão "Data de Postagem" e no 
for ato di /aaaa, por meio de processo gráfic u carimbo 

2.1 4.1 Quando o franqueamento O\,;OfTe por meio de estampagem digital de Máquina de 
Franquear, aposta pela Agência F anque da de vinculaçüo do contrato, os objetos não deverão 
conter c ancela de franqueamento e a data d postagem de que tratam as alienas "a" e "b" do 
subitern 2.1.4; 

2.1 5. Apor nos objetos, nos I c.s,is apr riado, o enaereço completo do destinatário e do 
re etente, com a indicação correta do Cr:P. em como fazer constar, no verso dos mesmos, os 
motivos eterminantes da eventual não E~ntre " conforme padrão adot do pela ECT, para anotações 
po pa e do cart ira: 

.1.5.1. Caso aja interesse. fazElr r;ol t." , no envoltório do bjeto, a indicação de que o 
mesmo deve' er evolvido apàs a 3a . t n ·:.th a de entrega, não devendo ser direcionado à 
en rega interna; 
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2.1.5.1.1. A indicaç - o citada no subiter.l a terior deve ser aposta no rótulo e endereçamento, 
ou em outro lo aI previamente aprovado, de acordo com o !eiaute estabelecido pela EC . 

2.1.6. Definir, juntamente com a ECT, a freqüência das coletas, bem como as uantdades a 
serem col tadas para cada filia~ autorizada pela RATANTE; 

2.16.1. A prestaçã do serviço de Co,eta Domi ,iliária, sem ônus á C NTRATA TE, por meio 
do presente ANEXO, está condici,)nada à Quantí 3de mini a de SOO (quinhentos) objetos p r coleta 
e à viabilida e operacional da ECT; 

2.1.6.1.1. A Colet Domiciliária em qu t1dade inferior a SOO ( uin entos) bjetos está 
condicionada à víabilidad operacíorlal e à cobro·" ça de taxa de coleta prevista na tab la d preços 
"Coleta Programada". 

2.1.6.2. Atentar par as regras específicê!s decorrentes da Política de Relacion ento, quando 
se tratar de clientes classificados pela ár de Clientes e Operações como erte centes 
exclusivamente ao Segm nto Governo: 

O serviço admIte C leta Domiciliária, sem ê nus ao cliente, de qualquer quantidade de objetos, 
desde que atenda as seguintes condiçôes 

I - Viabilidade operacional, devendo a área operacional da Diretori Regio ai ser, 
obrigatoriamente, consult da pela área comercial ela iretoria Regional. 

11 - O trajeto já percorrido para a prestação de coleta de objetos de outros serviços. 

216.3. Quando houver modificação do I I, da quc:mtidade de objeto e d fre ü'ncia da 
coleta deverá ser efetuada a assinatura de n a(s) Fícha(s) Técnica(s) com as e pecificaçõe 
acordadas, com antecedência mínima delS (q li 12: ) dias lé data de vigência das alt rações. 

2.1.7. Fixar, quand for o caso. em cad Jbj .to o r8spectivo Aviso de Recebimento - AR, 
devidamente preenchido, conforme modelo-padrão estabelecido pela ECT; 

2.1.7.1. ão será a eita a postagem de objeto~, cujo A'/iso Recebimento - A esteja diferente 
do leiaute~padrãoestabelecido pela ECT. 

21.8 Entregar os objetos acompanhad s d s informações relativas à postage por meio d 
Lista de ostagem em meio eletrônico, confo me leiaute fornecido pela ECT; 

2.18.1. Caso a CO TRATANTE fique impossi ilitada de encaminhar as informações relativas 
à postagem através de meios eletrônicos, contingencialmente, deverá e regar s objeto 
acompanhados da Lista de Postagem impressa devidamente preenchida em 03 (três) vias, conforme 
leiaute fornecido pela ECT. 

21.9. E tregar, ao reposto da ECT, no at da coleta ou da postage ,os objeto preparados, 
atendendo às especiftcaç-es indicadas anteriorme te e às seguintes condições' 

a) os objetos qu compõerT a c~ rga d rã ser élpresentados para postagem faceados 
encabeçados por ordem crescente de CEPo acordo com o Plano de Triagem ou Sistema de 
Blocagem fornecido pela CT; 
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b) s objeto deverão, ain.:: a, e·;tar :lS, levando-se em conta eparação' o tipo 

de objeto Si pies u Registrado com AR, I\tI ou ID e o respectivo porte, acompanhados da 
etiq eta de a arrado, com as indicaç - es c-,· rias ao tratamento os mesmo , conforme mo elo 
forn cId pela c T 

2.1.1 Quando não houver previsão d?> coleta ou quando da stagem fora o estabele ido 
na(s Flcha(s Técnica(s), entregar cS objet na ni ades previa ente defi idas, nos horários 
acertados com a EC ,observando··se o dispast ne~te ANEXO e mediante apre en'ação do Ca ão 
de Postagem. 

Fc,jha n~- __.:.:.:.........:..:..L-- _ 

2.2., ECT se obriga a: 

2.1. Fo necer previamente à C tUI".AT 

a) s ados, critérios, ir f rma;õ ~ do 
estab leci no subi em 2.1. deste At\!E::XO, b ste 
A E O faz pa e, 

b) o C rtão de Postagem para cada ar ão credenciado a utilizar os serviços incluídos no 
presente ANEXO' 

c a Tabela de Preços e Tmifas dE ~ i (s '" aClo:lai; relativ aos serviços previstos n ste 
A EXO e respectiva atualização; 

d) as faixas numéricas de registro a s r m Lilizadas na im ressão do n' mero de registro 
e ódigos de barras nos objetos postado,. n sta mod li ade. 

2. 2. efinir. e comum acor jo co a (' T .\T;.. t\ITE:, as lo ,alidades, em 'mbito nacional, 
em qu os serviços serão executa' >5, ben com ela orar a(s) Ficha( ) Técnlca(s para cada órgão 
cred ,nclado tillzar os serviços, a(';) qual(is) t: ~ !e(l1l} es:'aí apensa(s) ao presetre ANEXO 

2. ,3. Coletar os objetos em lo ai e hor,'ri'J p'evi~m9nte acert dos com a TRATA TE, 
defi i os na( ) Flcha(s) Técnica(s) 81 E~ns (SI. S rv:md) () jisposto nos subitens 2.16, 2.1 .1., 
"'.1.6.1.1, 2.1 6.2 e 2.1,6.3. do presente A EX0; 

2.2.4 Quando da postagem ) da 01-., após conferência d s objetos apresentados para 
postage , bem como das infar açõ s t' stal1:es 1a Lista de Postagem, entregar à 
CONTR TA TE, o r spectivo Comprovante do ...... Iiente, emitido pelo sistema de atendimento, 

2.25. Receber os objetos postado. .Ia COr'JTHATJ'INTE c nforme previsto no subitem 
2.1.10. deste ANEXO; 

2.2.6. Adotar, o ato da postagem, o~ "UI tes critéi'ios para aferição peso da carga 
entreg e pela CONT ATANTE: 

a) efetua a pesagem da carga tot-I (I) j to:'" e uni'tizadores) r ceblda excluindo o peso dos 
unltiza ore e verificando se conf r COI 1 o ..,0 t tal líquido in icado na ista de Postagem 
entreg e pela CONT ATANTE; 

1E: 
RutJ í :'---',-=---' 
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b) após a pesagem da carga atai, extrair uma amostra de objetos para cada porte e ti o de 
objeto, para conferência do peso médio unit' rio e quantidade de objeto apresentados para 
postagem; 

c) ap' s a pesagem da caf;~a total e a retirada da amostra, na hipótese de o peso total 
líquido estar igual ao informado na i:;ta de Postagem, ou dentro da margem de tole ância de 2% 
(dois por cento), emitir recibo de postagem à CONTRATANTE e encaminhar os objetos par 
transporte e di tribuição; 

d) se constatada i,vergência de peso total líquido entre o informado na Lista de Post gem e 
o peso aferido pela ECT, que exceda a mar e 1 de tolerância de 2% (dois por cento), c tatar a 
CONTRATANTE imediat mente para que se p siclone qu,. nto à aceitação ou não do pe verificado 
pela EC 

I - Aceito o pe o aferido Jela .cr, soli it3r a COINTRATANTE a substituição da Lista de 
Postagem em até 24 hor s. Case não seja su tit í a, para fins de faturamento, co siderar o peso 
verificado pela ECT: 

II - Caso não seja aceito o peso ve ificad pela ECT, solicitar o comparecimento i edlato 
de representante da CONTRATANTE à unida e de postagem para conferência conjunta. Caso o 
representante discorde d peso, a carga deve ser r tirada pelo mesmo. 

2.2.7. Expedir os o jetos aos locais de destino e entregá-los nos re pectivos endere os Nos 
locais onde não houver entrega dorniciliária, os objetos serão entreg es, ao destinatário, em 
Unidades de Atendimento da ECT; 

2.2.8. Entregar os objetos post3dos sob Regist o e viso de Recebiment - AR no endereços 
indicados, a qualquer pes oa civilmente ('apa ue se apresente para rec bê-Ios, dela colhendo a 
necessárias assinaturas; 

2.2.8.1. uando se tratar do serviço de ã rópria - MP, entregar o bjeto somente ao próprio 
destinatário, mediante co provação de sua identtd de, ob ecvadas as seguintes considerações 

2.2.8.1.1. Quando endereçado a auiorid des civis e mIlitares da administração pLlblica federal, 
estadual o unlclpa, dlr ta ou indire\a, a a tcridades diplomáticas ou eclesiásticas o a pessoas --	 Jurídicas e seus respe tivos d'rigantes, cuj ace :;so seja difícil ou proibld ao empregado 
encarregado da distribuição, o objeto para entreg- ao )róprio destinatário poderá ser entregue, 
mediante recibo e comprovada a identidade, a pes o;;:; credenciadas para tal fim; 

22.8.1.2. Nos casos mencionados no subitem anterior, o empregado encarregado da 
distribuição anotará, após o recibo, o nome I gível, o número do registro e o órgão emiss r do 
documento de identidade, bem como o cargo ou funçãe da pessoa credenciada nos campos 
reservados em formulário específico. QUdndo 0licit2do o ~,erviço de Aviso de Recebim nto - AR, 
deverão ser apostas as mesmas anotações. 

2.2.9 Restituir, à C NTRATANTE os bJeI s cuja entrega não tenha sid po sív I. empre 
índicando a ca sa determinante da irn ossibili a e, na forma regulamentar, bem como os Avisos de 
Recebimento - ARs correspondentes aos obje s enh'3gues, quando for o caso 

3. Disposições Ger is 
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3.' Para a pos agem de obj,ehs co ,AI/is . R .!cebirnento - A ao Própria - MP e 

Valor eclarado - V é obrigatório () uso dr. €Jiftro 

32. Ares on abilidade da ECT c s 8 t rminado o prazo de 90 (noventa) dIas par a 
reclamação e objet s postados sob Reg 'tro, a contar a data de ntrega o . da expectativa de 
entrega o obj to; 

3.2 1. Em caso de extravio, perd l.J spollação de objetos postados so registr a 
resp nsabilidade da !l=CT está limitada aos preç po. tais mais o vai r de indenização constante na 
Ta ela de reço e arifas de Serviços Nal.,io 

3,3 Aos objet s postados n'él modali a 'i pies nã:> se conferem a, características de 
Reglstr o inclusive para efeito de in 'enizaçao ão cabe qualquer típ de indenização, por parte da 
ECT, caso de reclamação com:1l' g8çáo :k· 1ão·e trega de objetos simples, tendo em vista que 
as característi as de tratamento e distribui, 80 d .) mesmo 'mpossibilit m o rastreamento; 

.4 Não será aceita a postag~n'l de cor.:-. pondf~n(.ias aglutina0 s e endereçada ao porteiro, 
zelador, síndi o ou a qualquer outra pe",s a, " fim de que estas efetuem a redistribuição ac 
resp ctiv s de tinat' ios; 

3.4 "1 Entende-se por aglutinaç~':lO o en i. d n-ais de uma corre pondência, om destinatários 
diferentes, contidas em um mesmo envoltóro. 

3. A CONT ATANTE é responsá el pela inte~ ridade e veracidade das informações 
con tantes na LI ta de Postagem en regue à C . cita a o subitem 2.1.8. do presente ANEXO; 

36 As) fatur (s) corresponde te(s, ao servi os prestados serão entregues pela ECT à 
O TANTE. co forme subitern 35. do Contr to d qual eate ANEXO faz part . 

.7. O presente ANEXO é parte irFe ra h~ o Contrdt:J cetebrad , entre a CONTRATANTE e a 
ECT. 

38. ic . ratificadas todas a~ ck~usllla~ ,)nst2lnles dJ Contrato o qual es e ANEXO faz p rte 
para efeitos de mprimento das ba::;es ac d- (. . f r:mtre éJ'::' r)artes; 

3.. QL nto ao aspectos ope acionais, .?;.,l' ANEXO poderá ser revisto total ou p rClalmente 
qualquer época. ediante prévio emendimr-:nt(1 en~((; ar- p~lrtes. 

4. Vigê cia do ANEXO 

partir da Inclusão deste Al\IEXO, ficai vig te até a data de encerramento do Cont ato 
cri inári u. a tes desta data, por rTll~io d_ snat ra de Termo ditivo. conforme descrito no 
subite 2.2. d Contrato do qual este c...l JE faz parte. 

Fo ha no__~~2)~ 1 
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ANEXO 

SERViÇOS TELEMÁTICOS 

1. Definições 
Fo:!·:.~ .'__--:.:::..:....-:.;:....:.- _ 

1.1. Pre tação d 5 seguintes servtços: 

a) Telegrama Nacional e Internacional. 
b) Carta Via Internet. 
c) Serviço Fax Post. Rubrica._:..r-__Matricuiêl....:...:.-........._ 

1 1.1. A captação do Serviço de T'31,~grarna pod rá ocormr pela Internet (Sistema de Po t ge 
Eletrônica - SPE e Mldia Eletrônica), 831c30 de g' da ou Fonado. 

.1.2. Opcionalmente, po erão ser utilizados os seg I tes e.-viços adicionais: 

1.1.2.1. Para o Serviço de Telegrama Nacion I Via Internet: Cópia de Telegrama (CC) e P di o de 
Confirmação de Entrega (PC), ambos podend ter a opção de ter a entrega física ou eletrônica 
Cópia do Telegrama será encaminh::1da de a~ordo com a escolha do remetente, para o e dereço do 
remetente ou e dereço d destinatário constant n telegrama original. 

1.1.2.2. Para os Serviços de Telegrama r~aci n I c tad fiO Balcão de Agência e para o Fonado: 
Cópia de Telegrama (CC) e Pedido de Confifl aç§o de EntrEga (PC), somente co entrega física ao 
remetente ou ao destinat' io. 

1.1.2.3. Para os Serviço de Telegrama Intern::JI.,ional. Cópia de Telegr ma (CC), some te com 
entrega física a remetente ou ao destinatário. 

1.1.2.4. Para o Serviço de Carta Via Inter et: SeI IÇO .'-\dici:)nal Aviso de Recebimento - AR 

2. Obrigações 

2.1. A CONTRATANTE, uando da utilização o Serviço FAX POST se compromete 

2.1.1. Entregar aos CORREIOS, atíavr~s d seus representantes, nas Agências autorizadas, 
mediante apresentação does) cartão(ões) de utorização e postagem, as mensagens de Fax Post 
destinadas à ransmissão para o Fax da C AN E, contendo os d o necessários co 
clareza. 

2.1.2 Refrar na Agência dos Correios o FA)<' re , etido à CO TRATANTE. 

2.2. A CONTRATANTE, q ando da utilização Serviço T LEGRAMA se compromete: 

2.2.1. PossuIr acesso à ede Interne, para in talar aplicativos Sistema de Postagem Ele r' nica 
SPE, Escritórto ou Corporativo, forneci os ra UI amente pelos COR ElOS, caso opte pela 
transmissã do Telegram VIA Il\JTERNET, erl"1 ua estação de trabalho ou em seu ervi r, não 
sendo autorizado à CONT ATANTE, efetuar alteraçoes nos referidos sistemas, nem di poni ilização 
a terceiros. 
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RE A BR SILEIRA DE C R:REIO.;;i TEL .G, tIFOS rrel 5 
2.22. I stala o ACR BAT - Reader '.0 ou sup riOI , em SU8S estaçõe.:> de trabalh ,caso contrate os 
Servi' Adlcio ais Cópias de Teiegram': ei':J:..l Pedl( os de Confir lação e opte em receber as 
I ormaçõe meio eletrônico, especificam rt no ",asc d9 utilizaçã do Serviço e Teiegrama VIA 
I TE E1. 

2.23 bedecer, quando da utilização de Ima 'ns personalizadas, as seguintes especificações e 
di ensões de for atação: 

a) Cor: monocromática (preto ou tons de ci 'lZ8)
 

b) Fund : tra spa ente
 
c) For to ar uiv : JPG ou JPE :;
 
d Tamanho: máxim de 60 K
 
e ime são 3 li ha - 425 x 43 pixel (15C x 11~ mm) ou 5 linhas: 425 x 70 pixels (1 O x 25 mm).
 

2.2.3.1. Submeter 3 imagem pEr' anal :i.:a ~ para aprovação d s CORREI S e, posterior 
cada tramento, espe ificamente no case de uiili: ção O vE'rvi;o de Telegrama VIA I TERNET. 

2..3.2. 5 imag ns ersonalizadas s mente 5" .'" o uti izadcs c1estinad s aos Tel gramas em âmbitc 
na iona!. 

2 .. 2.. R sponsabilizar-se pela segurêlnça te ~ ipéinlentos, res uardando sigilo dos dados 
de ces o aos servi os fornecidos pelos (.. lOS cal -a qualquer ato, uso indevido. fraude ou 
viol ção erpetrada por "Hackers" cu por s.u fun--i nários. 

2.2.5. Fo ece arquivo eletrônico, ca o op,e E~ utilizar a Midia Eletr"nica, de acordo com o layout 
fornecid elos COR ElOS para capt Ç;30 f? t ansmissão dos Telegra as. 

2.2.6. tihzar a Central de Atendimento ao Clie-1t os Correios - CAC, caso opte em utilizar a forma 
de ca tação FO AD 

2' .61. ar ecer ao tendente os cL:ldos d~ e 'npresa código a,jministrativo, númer o cartão de 
postage e outros que forem solicití.~,oos, ~ r ~feltos de identificação posterior incl são no 
tatu ar . t d s rviço prestado. 

2.L.7 Utilizar as gencias de Correios crede 1': I J8S em Contrato para envio de seus Telegra as, 
caso pt e postar o BALCÃO DJlI GÊI\CI 

2.2.7.1 ree cher o "Formulário de Telegrama" ntregar ao atendent . juntame te co o cartão de 
aut rização de posta em fornecido pe os I I C. 

2 ~ . A C TRATAN E, quando da utilização cJ '. erviço CARTA VIA I TERNET se compromete: 

2.. 1, Possuir acess à Rede 'Internet. para in·t ,- r aplicativos Sistema de Postagem Eletrônica 
SPE, E critério ou Corporativo, forneci o'" 91' tuitamente pelos ORREIOS, cas opte ela 
tra smls ão o Telegrama VIA IINTE NE , em 'a st<?Ç;~IO de trabalho ou em seu servidor ão 
send aut rizado aCONTRATANTE, efet ar ai eraç-es nO~i referidos istemas, nem disponibilização 
a terceir s. 

2..2, R spo sabilizar-se pela seguI' .. nç:a ~ie :;,_ s eq .Iip:tnlE~ritos, re~ uardando o igilo dos dados 
de aces o aos servi os fornecidos pios.> ~R lOS cont-a qualquer ato, us indevido, fraude ou 
violação. erpetra a por "Hackers" ou por sous TU':;' narios. 
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2.4. A ECT se o riga a: 

2.41. Fornecer reviame te à CONTRATA TE: 

a) os dados, critérios, informações e orientaç-es necessários-a{yEi':':(-c;unmiiPl'fil'Tmmt~iõ"i§S1I§'rl'me~rl: 
item 2 deste ANEXO, bem como da cláusula 3 d -"ontrato do qual este ANEXO faz p 

b) o Cartã de Postagem para cada órg', o cr denciado ~ utilizar os serviços incluído no presente 
ANEXO. 

c) a Tabela Preços e Tarifas de Serviços clonai relativa aos serviços previstos ne te ANEXO e 
respectiva at lalização 

d) o código de acesso (que corresponde ao( ) núm ~ro(s) do(s) cartão(ões) de posta em) e senha 
para utilização os serviç s Te'legram8 Via Int mel e C2.rta Via Internet. Essas informaçõ 5, também 
poderão ser en iadas por e-mail, em substitui ã ao cartão de postagem físico mediante solicitação 
formal da CONTRATANTE. 

e) o modelo de layout do arquivo de Teíegran-:a p ra aso de utilização de ídia eletrônica. 

f) o código de identificação relat~va á image ,personalizada no Sistema, bjetivando serção 
destas nos Telegramas d stinados ao âmbho nacional, submetidos pelo canal Inter e1. 

2.4.2 Disponibi lzar, sem ônus, o ap:icati o i teme. de Postagem Eletrônica - SPE á 
CO TRATANTE, de acordo corrI a CpÇE o e colhida, SF E simples, escritório o corp rativo, co 
todas as fundo alidades que permitam a Ira s i são do Telegrama e Carta via internet. 

2.4 3 Receber dos repr sentantes cred~nci d sela ONTRATANTE, por meio das Agências 
autorizadas, a mensagens de FAX FOQT ., provide ciar sua trans issão para o FAX d 
CONTRATANTE 

2.43.1. Receb r as me sagens trélnsmitidas do F X da CONTRATAN E e provid nciar a su 
entrega. 

2.4.4 Captar, transmitir, imprimir e entregar os Telegramas, Cartas Via Internet, no e ereços 
indicados. 

2.4.4.1. Quando da entrega do Teleg,'ama e/ou Carta Via Internet sendo esta última postada co 
Serviço Adicional de Avi o de Recebimento - "deverá ser colhida a assinatura o recebed r 
civilmente c paz que se a resente para recebe o objeto. ~o caso da entrega do Telegra a, deverá 
ser feita também anotação da data e d3 hora da n rega. 

2.4.5, Nos locais onde ão houver entreqa jOnllciliária, os objetos serão direcionado á entrego 
Interna, em uma unidade dos CORREIOS p a posterior retirada pelo destinatário. 

246. Entregar ao remetente o Pedido de nfir "ção dE Entrega e/ou Cópia do Telegra a a 
remetente ou ao destinatário com as devicl' . informações da entrega por m ia e C rreio 
Convencion 101.1 v'a e-mai!. 

2.4.7. Emitir os Comprovantes, indicando, alé dos dados necessários para emissão da fatura, o 
número do ontrato e res ectivo código do se iç (F X POST). 
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2. .8. eceber da C NTRATANTE, or ei:i ídi • eletrônica, Via FTP (file tra sfer protocol) ou 
e-mait o no servidor da CONTRAT/~ TE, para ·q·~tamento e envio dos Telegramas, edia te acordo 
entre as partes. 

2.4	 . Devolver à C NTRATANTE 'J resul ado d i porta(;ã de seu arquivo em Mldia Eletrônica, 
ican s Telegramas processado~ e os rejelt os. 

2.4.10, De olver ã C NTRATANTE, ia Posta! s Telegramas e as Cartas via internet cuja entrega 
j, ica ao destl atário não tenha sido possível, il i ndo a causa deter Inante da impossibilidade, na 

forma re ulamentar 

2.4.11. Cadastrar imagens personalizadas e l_li ntes par uso exclusi '0 da CO TRATANTE 

2.4 '12. isp nibilizar imagens própr a ,de 2lVf.,r t ) ~ datas comemorativas para uso no cabeçalho ou 
rodapé d s nensagens 

3. re:o e arifas 

3. 'I. CO TANTE pagará pela xeclJ,;ão Serlliç I de Telegra11a de ac rdo com o canal de 
captação utilizado: INTERNET, BAL C o F(I DO. 

3.1.1. O uso da modalidade FONADO incidi: pagamemo de Taxâ de Admi ist ação Telegrama 
Fonad . o stante n Tabela de PrE~ças e Tanfa ~erviços Nacionais. 

3.1,2, ara utilização da forma de envio Mídi ,será cobradCl a tarifa referente ao Telegrama postado 
no canal Internet. 

31.3 Pelo agen amento do dia da entrf3g o T le_ r ma (pré-datado) e pela Inserção de imag m, 
não será cobrado nenhum preço adiei nal. 

3.1 .. A tarifação do Serviço de TEL GRP.M Ir-rTEH ACI NAL será em funçã da q antidade de 
palavra ta ifadas e as palavras reais e possuo 1_ b~l'3 es ecífica. 

3.2. P la ilizaçã do serviço de c,l\ TA \/1 ITER~'IET. :sel'á cobr8da a tanf correspondente ao 
da Caria Registrada omercial, confomll~ T bed;1 de Preços e Tarifas e Serviços acionais vigente. 

3.. P la utilizaç~o do serviço de F ,PO·'T, ~erél r.obra:la o preço por pagina e âmbito, conforme 
Tab la d Pr ços específica para o serviço 

3.4. Os valores dos Serviços Adicionais tiliz dos. ser.:3CJ acrescidos aos pre os previstos para 
prestação do serviço utHizado. 

4. isp ições Gerais 

4.1.	 Telegra a com imagem so ente -s' disponível no Can I Interne~, ara Telegra as 
aClo ai 

4.2. Os CO R I S disponibilizará à CO' /. Jl IIITE, em todos os canais de captação do se iço 
de Telegrama, a opção de Telegrarr-3 ré-daL r '. 

4. . A CO TA TE deverá ac -npanh< r 'l . L tório dos reg'istros e transaçõe disponibilízados 
pelo istema dos CO REIOS no site: \wlW.tele9 arr,a.com.br. 
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4.4. o código de acesso é igual ao número do cart- o de postagem. 

4.5. O Serviço CARTA VIA INTERNET é prestado obrigatoniamente com o Serviço e egistro. 

4.6. O Serviço de FAX P ST é prestado exdusivament em uma Agências dos Correios. 

4.7. Independentemente da fonte utilizada pela CON RATANTE, no at da transmissão, a 
Impressão no formulário de entrega do Teiegra ser' sempre na fonte Hei ética, tamanh 12. 

48. A CONTRATANTE deverá observar 8S I"l rme S e condiqões gerais de aceitação prevista na Lei 
6.538 de 22.06.1978. 

Folha n· ~-L.'.J.:;.2::...... _
4.9. Não há ras reamento ara o TELEGRI\M,A, lNTERNACIONAL. 

R b(c.~.·_-,,-__,Matriculz:: 1hi'C'-r ...,"/_1 
5. Vigência do ANEXO 

A partir da inclusão deste ANEXO, ficando vig te at·§ a data de encerramento do o tato onginário 
ou, antes desta data, por meio de assinatura de Termo Adtivo, conforme descrito os bitem 22. do 
Contrato do qual este AN XO faz pa,ie. 
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EX 

CORREIO IN'lERNACI L 

1, efin° ões 

'1..\ Ser iço de Remessa d-' Objet s Inte raCiOTlêis, bem como a vend de embalagens e 
pr ut s po tais (selos e Pré- franql;eados) r I ti os aos ::..e(\liços do Correio Inter aClo ai 

1. '.1 Os serviços previsto_ par:3 o C "ri :>io I tern- cional que range esle A EXO são. 

a) Documentos: Econômicc e I:>rioritári,,:; 

b) SEDEX Mundi (Documentos f~ leI ::3 rias:; 

C rta Mundial' e Aerograma InternacI '211; 

) Mercadorias: Leve Internacional e r "acloria Econ'Smica; 

e) Express Mail Service -EMS (Doeu ""nt05 e Me cadorias) 

f) S r Postal (Documentos) 

g) Mala 

02 Obrigações 

. '1 CON RATANTE conc rda e c:: c -ornpromete a observar integralme te o TERMO DE 
CO DIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO )O:~ 3r~ VIÇOS DE REME SA DE OBJETOS POSTAIS 
I R A ,I NAI emitido pela [CT, ape":, ;;'0 preSE~nte ANEJ'O, e dispor Ibilizado no site 
www.coreios.com.br. 

_,
 
2 .Lo CO TRATANTE se ()bri a a:
 

2,2,1 O servar as condições ~~er· is [ aceit"ção quanto a peso, dime sões, utilização de 
serviços pClonais e utras estabelecidas pel c T; 

2.2 2. tiliza embalagens adequadas "l pes, condiç5es e natureza d conteúdo, confo me 
re omendações da ECT; 

2.2 3 Utilizar, quando compatíveis I .• n ~ atmeza e condições do c teúdo, envelopes 
padre izados, de acordo com as normas da Al3 \IT; 

2.24 Obse ar as orientações contl" .' em Juias 9 informativos a sere fornecidos ela 
CT; 

2.2,5. O se ar a proibição d inciusil( JS bjetos relacionados no art 13 a Lei N° 6. 38, 
de 22/0 /197 I 
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2.2.6. Efetuar Seguro Obrigatório quando da inclusão de objetos classificados como: papéis 
representativos de valor ao portador, jóias, cédulas e moedas fora de circulação, cheques ao 
portador e metai preciosos, observadas as condi _oes de aceitação; 

2.2.7. E dereçar corretamente os objetos e responsabilizar-se pelas informações restadas 
quanto a seu conteúdo, ficando responsável por quaisquer erros ou despesas decorrentes de 
informação incompleta ou errada; 

2.2.8. Postar os bjetos em 'Jnidé.de:i rev'ament acordadas com a ECT; 

2.2 9. tilizar, p ra confecc;:ão (IE li ta~ de postagem, o Sistema e Gerenciamento de 
Remessas Inter acionais, quando forne~id el E T, plicativo da EC disponibilizado no site 
www.correls.com.br ou sistema elet ânico própri'), quand compatível e autorizado ela T; 

2.. 10. Quando da postagem de me cadorias, apresentar os objetos ar.ompanhado dos 
respectivos Formulários de Postagem - AV B já preenchidos ou utilizando o Sistema de 
Gerenciamento de Reme sas Internacionais, for cido pela ECT, aplicativo da ECT dis onibilizado 
no site wwwcorreios.com.I ou produzido po:- ua prôpri3 conta; 

2.2.11. No caso de coleta dOl11ieiliária apre""entar os objetos nas condições estabelecidas 
pela ECT; 

2.212. Apresent r no ato da postagem dos objetos o CARTÃO DE OSTAGEM; 

2.2.13. Quando optar por confer.çã8 própria dos fJrrnulários obrigat' rios, confecci na-los 
segundo modelos fornecIdos pela ECT; 

22.14. RestitUI à ECT os "CARTÕES . P STAGEM", por ocasião da res Isão o ANEX 
ou descredenciamento de preposto; 

22.15. Em caso de pema ou extralli do "CARTÃO DE POSTA EM", a CO T TANT 
deverá informar fato à E T, de imediato. pc,r crit 

2.2.16. Informar à ECT, por meio de orrespondência, o endereço para presentaçã das 
faturas; 

2.2.17. Informar à ECT, com antecedência mírlirna de 30 (trinta) dias, quando correr 
mudança de endereço para entrega das f;: turas; 

2.2.18. Solicitar, quando for o caso, a leta de encomendas, nas condiçõe estabelecidas 
pela ECT; 

2.219. Anexar o respectivo .Aviso de :=\ecebimento Internacional, Já devidamente 
preenchi 0, a cada objeto, se for o caso. 

2.3 A ECT se c 
DE PRESTAÇÃO DOS 
apenso ao pre ente ANE 

2.4. A ECT se obriga a: 

24.1 Fornecer à CONTRATANTE 

a) Cartões de Postagem; 

Folha n: º~..:..= _ 

mpromete a observarntegralmeme o TERMO D C NDI ÕEc 
ERVIÇOS DE RE E,) A DE O JETOS POSTAIS INTER 
O; 

Rubnc;a:_~__, 
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b) C rtlficad s e Listas de Po tag6 n; 

Etiquetas de Serviço; 
d) A iso de ecebimento Iní:ernaci 
e) Formulári de Postagem - AW ~ 

f) Mo el s para confecção pela CO I NTE de "Lista d Postage "e Formulários de 
ostagem - AWB: e 

g) G ias inf rmativos dos serviços 

2 4.1.1 Opcionalmente, (\ çlient· lcj- r&l procl zir os formulários: Certificados/Lista de 
Po tage I, Aviso de ecebimento, F rnulario d Postagem - AWB e imprimir o ódigo de barra, de 
acor o com a faixa numér,jca e o algoritmo de 'Iculo o dígito verificador forneci pela ECT: 

2.4.2. Coletar os objetos quar o xis'ir iabilidade ope acionaI. de acordo com as 
e pecificações previamente acordada , 

2.. Responsabilizar-se p;:1 'tra .o>port 'J ' :.>bjetos ;~té os I cais de de tino e pela entr wga 
nos res ecb os endereços, por meios próp 'lO ,l, por .,:.en/lços contratados de terceiros; 

2.4 3 1 o caso de restrição de n\n:lc;: n ~ 8ndereço do de tmatário in Icado no AW , a 
re essa s rá entregue conforme leJisla(~ã(l d )8 S de destino e/ou n rmas internas do CORREIOS 
(o de seus contrata os); 

2.4.4, Restit ir os Avisos de Rece iment Internac.onais à C TRATR NTE relativos aos 
objetos entregues e aos objetos cuja entrega n'- o tenha sido possível, indicando sempre a causa 
determinante da imp ssibilidade, na f rma e I mentm; 

2.45 Restit ir à CONTRATANTE os j t s ':;0 devolução edida cuja entrega não te ha 
sido pos ível, indicando sempre a call.~a d er' in nte ·ja irrpossibilida e, na forma regulamentar; 

2. .6. Indenizar à CONTR,'/\T Tr', o caso :le mercadorias e de docum tos registra os, 
qlla do c rrer extravio por culpa excl sivé' da - T ou de terceiros contratados pela ECT, 

2.4. 1 As i denizações serão feita e acordo com as previsões constantes no termo de 
condições de que trata o subitem 2.1. na T<: L I <; dE:: Precos e Tarifas dos respe i os serv ços 

2..1 6.2 Não haverá o paga '1Eml(\ dencJeli;~açãl) se for c nstatada inobservância c 
dispost s subitens 2.1. ao 2.2.; e 

. .6.3. No caso de Seguro com cál l.1 do v lor or estimati a a ECT se reserva o direito 
de comprovar o valor real do conteLld 

3. reço, Descontos e Reajuste 

1 Preços Tarifas 

3.1. . Pela prestação dos serviç contreta;,fos, definidos na láusula Primeira, a 
CO T A TE pagará à ECT respectivamente, 05 preços previstos na Tabela de Preços e Tarifas 
do CorreIo I ternacio ai e os relativos à~; embal ~e s aos produtos pré-franqueados constantes na 
Tabela e Prod tos Internacionais, vigel~.te~: n ' ,3 da pmstação dos ervlços. 

3.1.2. Para a Coleta Domiciliüia, o pre("o será o rnesrr,o pratic do para o bjetos expressos 
do regime interno, 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORR O T EGRAFOS C rr 10 
3.1.3. Não haverá cobrança da coreta dcmiclliári,a quando for atendido um dos requisitos 

abaixo: 
a) Pelo m nos 1 objeto a ser coletado for da modalidade expresso; 
b) Pelo menos 3 objetos forem da odalidade Leve ,Internacional; 
c) Pelo menos 5 objetos forem a od lidade Mercadoria Econômica; 
d) Quando a coleta compreender objetos do regime interno regulam ~ntados para a 

coleta. 
3.2. Promoções 

3 2.1. A CONTRATANTE articipará, automaticamente, de programas promocIonais ou de fidelidade, 
vigentes durante a validade do contrato, para Serviços do Correio Internacional, com exceção do 
Sedex Mundi, para o qual á um termo de ade -o específico 

3.2.1.1. A ECT se reserv o direito da alterar ou ~xclLlir os programas promocionais ou de fidelidade, 
de forma unilateral, a qualquer tempo, sem apr I1tar· quaisquer justificativas à CO TRATA TE. 

3.3. Reajuste 

3.3.1. Os preços defini os para os serviç e pl'Odutos previstos n ste Contrat têm suas 
vigências adstritas às tabelas menciona a-- no subit(~m 3.1.1 deste Anexo, sen o alterados 
quando da modificação das mesmas. 

3.3.1.1. Os preços e as tarifas relativos aos serviços e produtos abran id s r este 
contrato serão reajustados nas mesmas datas e se ndo os mesmos índices de atualização das 
respectivas tabelas e tarifas 

4. Condições de Pagam nto 

4.1. As condições de pag mento estão prl~vistas na láusulêl Sexta do contrato do qual este ANEX 
faz parte. 

5 Disposições Gerais 

5.1. E caso de extravio de doe e tos registrados, a responsabilidade a ECT está 
limitada ao preços postais mais o valor do Se~Juro Automático previsto na Tabela de Preços e 

- Tarifas do Correio Internacional; 

5.2. Em caso de extravio, espoliação ou a aria total da remessa internacional contend 
mercadorias, a responsa ilidade da ECT está limitada aos valores e critérios de indenização 
estabelecidos no TERMO DE CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE 
REMESSA DE OBJETOS POSTAIS INTERNACI NA/S, apenso ao presente ANEXO; 

5.3. A CONTR TANTE responderá elo cl.lmDrimento das exigênci s relativas à 
documentação fiscal, na forma da legislação VI nt, bem como por todo e qualquer tri to que 
possa ou venha a ser exi do, decorr':n1te do conte do dos objetos postados; 

5.4. Ficam ratificadas todas as clé:usulas constantes do Contrato do qual este A EX fa 
parte, para efeit de cump imento das bases ac r'lad2;s enlre as partes 

5.5. Quanto aos aspectos opeíaci n' is, este ANEXO poderá ser revisto t tal ou 
parcialmente a qualquer época, mediante prévio ntendimento entre as partes. 
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56 O presente ANEXO é palte inl0gran~ _do Contrato celebrado entre a CONTRATANTE e 

a ECT 

6. Vigência o ANE O 

/>, partir da i c1usão deste A EXO, fi . t o vigente até a date de encerra ent do Contrato 
ori i ária ou, a .es desta data, por meio d sinatura de Termo Aditivo, conforme descrito no 
subite 2.2. o Contrato do qual este A. lEi O 'az parte. 

_ .........------~
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APE SO 

TERMO DE CONDIÇÕ S GERAIS DE R TAÇÃ - 'DOS SERViÇOS DE EM ESSA O 
OBJETOS POSTAIS INTERNACIONAIS 

1. OBJETO DO TERMO 

1.1. Este TERMO apresenta as Condiç - e er3is de Prestação dos Serviços d Remessa de 
Objetos Internacionais contratado pElo R ME ENTE junto aos CORREIO - Empresa Bra ·Ielra de 
Correios e T I' grafos - à exceção das abri ações dispostas em Contratos especificas assinados I 

por empregado autorizad dos CORRE'IO:5 

2. DOS SER I OS OFE ECIDOS 

21. Objeto Postal Internacional é todo document ou mercadoria encaminhada sob um mesmo AW 
- Airway Bill o CN 22, após ser aceito pel\Js .; EI S r:ara ser entregue ao destinatário. 

2.1.1. Os documentos instrutivos da remessa ão: o formulário de postagem e o formulário de 
postagem do Serviço SEOEX MUNOI, ambos cha nados neste documento de AWB 

2.2. Os serviços de remes a de objetos in ernacionais disponíveis são: 

a) Oocu ntos Prioritário e Econômico; 
Folha n·· ~Gt;...~~ _ 

b) Carta Mundial e Aerograma Intern ci I 

c) SEDEX MUNDI, para Documentos e M r adonas; 

d) Mercadorias Leve Internacional e MeícacJoria Econômica; 

e) Expres Mail Service (EMS ): Documento e ercadorias;
 

f) Sur ostal: Oocum ntos;
 

g) Mala
 

3. DA ACEITAÇÃO 

3.1. O REMETENTE e os CORREIOS aceita.· que as condições estipuladas neste TERM 
prevaleçam no asa de ualquer conflito ou i ,.1 sistência com outra declaração e c ita ou erbal 
existente e tre as parte , sendo que nenhum e regado dos CORREIOS tem autoridade par 
alterar os termos e condições estêbe!e:.:id:as, ou ~zer qualquer promessa e nome os COR ElOS 

3.2. Caso ualquer da cláusulas deste TEFI seja, por qualquer tivo, desprovida d 
executoriedade, os demais termos e condições er a ecerão integralmente em vigor 

Rutmca ..~=---__, 
'-==~~ ~ 
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RE A BR SllEIRA DE CC RREIO", fEL G_J'F~ c 
3.3. C 22 deve s r utilizado no !;e:viço L.el/e Inter :lci nal, sem finaldade comercial Nos de ais 
cas s, d cument utilizado sel'á o AWF3 D cu el.t'JS acondi -ionados em envelopes ão 
nece ít- m de preen himento de form lélri J. 

4, STAGEM 

4.1. EMETENTE poderá enviar, elos IÇ e remessa de objetos internacionais disponíveis, 
doe entos, amostras, presentes e mercadorias on ereiais exportados por pessoa física ou juridica, 
com ou s cobertura cambial. 

4 2. posta em está restrita às a~ êrlci s <Jue compõem éI rede e cada u dos serviços de 
remessa 

4,3. s objetos deverão ser apre:; ntades f~:~hado... ficando o REMETENTE responsável ela 
veraci de da Declaração de Conte' do e de \ nr c objeto. O vai r constant d Declaração de 
Conte' do não poderá diferir do vaI r inscfl na natél Fiscal an xa à rem ss , em caso df
export ção comerciaI. 

4.4. valor mer antil máximo das'e essas CUf aclan com Declaração Simpl fica a de Exportação 
(DSE), esta li itado ao equivalente a US: O. 0,00 (cinqüenta mil ólares dos Estados Unid s), 
ob erva a as especificações de legislaç" . ~ 'rgãos gE'steores e a uentes do Comércio Exterior 
Brasileir e as restrições dos operaoores e au:oridades de cada país d destino 

4.. ão erão aceitas postagens de reme sa.:; para entrer;lél contra pagamento de taxa postais elo 
destlnatáno 

4.6. ar o Serviço SEDEX MUNDI não er ce t8s postagens de remessas cujo endereço do 
destinatário seja Caixa Postal. 

4.7 N ~ o serão aceItas postagens de rerne~ afj q 3 O)r1 el ham: 

a)	 Objetos Perig sos como esr,:'8 ifica ,o em rrnas r él::ienais ou internacIonais para transp r~ 

aéreo u terrestre (ICAO - Int ma ia ai Civil l\viêrtiJn Organizatlon. IATA- Internaciona Alr 
Transport Association, DAC- Departarn nto de Aviação Civil, DGR, IMDG- ode, ADR, T.I 
o outras); 

oeda de vai r corrente; 

c) rmas e munições; 

ual uer bem cuja exportaç2o este) en::>a ou veta:la pela autoridad brasileiras; 

e)	 Qualquer be cuja importaç- o e,leja L sper sa ou vetada pelas autoridade do país de 
destino 

f) ens ue co starem como PíOlbido n:J i. _ Nvvw.correios.com. r 
g) Q ais ue outros bens ou pr dut _ P' lbidos por lei tais c mo entorpecentes, prod tos 

protegidos pela legislação ambiental, ":C. 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORR Ias E ELEGRA OS c ( o 
h)	 Objetos cuja rem ssa contraria a Convenção Postal Universal, Regulamento de Encomendas 

Postais ou o Regulamento de Correspo dência. 

4.7.1. Adicionalmente, para o Serviço SEOEX UNOI, não serão aceitos: 

a)	 Amo tras, Prese tes ou Mercadorias c va!Llr mercantil ao equivalente a 
US$SO.OOO,OO (cmqüenta mil dólar ~s rn r"ca os); 

Fall"lêI , ,..r;:;....---"- _ 

b)	 Ouro, jóias ou artefatos de joalheria; 

c)	 Gemas pedras preciosas; 

4.7.2. Cabe ao remetente erifi,car se a rerr18fiSa não e enquadra::n 

4.8. Para obter informações adicionais, o REi TENTE deverá contatar uma da gências dos 
CORREIOS, acessar o site dos CORREIOS a Internet (www.correios. m.br) u a Ce trai de 
Atendimento ao Cliente (CAC), pelo telefone 3003-0100 - Destinado a capitais e regiões 
metropolitanas ou 0800 -7257282 - para êlS dern3i ~ lo,:aiidades brasileiras. 

4.9. No envio de Amostras, Presentes ou ercadorias, J REMETENTE é o responsáve pel 
apresentação, para enca inhamento junto da .messa, de todos os documentos necessários para 
desembaraço alfandegári no Brasil e o país d stino, orforme lista abaixo: 

a)	 Nota Fiscal, 5 pessoa jurí ic', ou "De lara~:ão no Campo Info mações para Alfân ega" 
do WB ou o ormulário C 22 _. 03cl' ra ,ão par, a Alfândega, se pessoa fí ica. 

b) Fatura Comercial (Commerciallnvoi ); 
c) Outros docum tos exigidos pias ut id"des do Brasil ou do p ís de destino 

410 A postagem só será concretizada após a a,-,,=itação p los CORREIOS, com a assinatura do seu 
representante e aplicaçã do carimbo d;: tador o AWB e com a emissão do recibo financ ira do 
serviço. 

4.11. Seguro Adicional 

4.11.1. Não serão aceitas postagens de doc mentos com declaração de valor, por con qüencia, 
não será po sível contrat r o seguro adicionai C RREIOS. 

4.11.2. Para c ntratar o seguro adicional p ra rem sas de mercadorias, o REMET NTE deverá 
indicar sua opção na AW , sendo o únic res o <:' 'vel por tal opção e pelo paga ento do esp ctivo 
Ad Valore título de prêmio do seguro contr ta 

4.11.2.1. O lor segurado poderá ser no valor pardal ou total declarado, obse do o li ite de 
US$10000,00 dez mil d 'lares dos Estad:)s U i J ) E o lirillite aceito pelo p ís de destino. 

4.11.2.2. Para o serviço SEOEX ML NDI 11' rC' daria, o valor segurado p erá ser feito 
exclusivamente pelo valor total dedarado, obs rvado o limite de US$20.000,00. 

4.11.3. O valor segurado, contratado em Reai, ão poderá exceder o valor real do o jeto, conforme 
indicaçã co stante em N ta Fiscal, no Formul' rio A B, ..N 22 e no Commerciallnvolce, onforme 
documentos ue instruam a remessa (Nota Fis aI. AWB e Commercial Invoi ). 
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4.11 O s de S guro com cálcJI do 'ai r ',or es Imati ..a, a ECT e reserva direrto de soli itar 
a mpr vação do v lor real do conlel~ldo. 

4.11.5. li ite máximo do valor se!;lurado -Ia (I ,- ';"ldoria é JS$ 10.000 (dez m'l dó ares amenca os) 
ou equi ale te m utra moeda, observad s s I mites e restrições de cada país de destino, 
disponíveis em nossas agências e pelo site dos . R :105 na internet (wwwcor eioscom.br) 

4.116 ão será permitida a contratação d g ro adi ional dos CORREIOS para cobertura de 
antlgu1dad ,cerâmi as tais como porcelana, lo a decorativa, relíqui ornamental. artigos de vi ro, 
pro ut q e pode causar perigo ou dan à p ssoa humana ou bens dos CORREIOS e de eus 
contrata os. p o utos proibidos ou S ljeitos a s1rições. O seguro dicional não cobre, tamb' m, 
qu is uer dan s a bjetos frágeis COiOCê lo. . I E! balaçJens não apropriadas e/ou inadequados 
par~ transl orte elos CORREIOS. 

4.11.6.1 Caso o RE ETENTE opte por ar "€!~ut"O adicional s mercad rias, na ocorrê cia 
de xtravio, espoliação ou avaria da reme o:;~ Intemaci nal, o rem ente terá direito apenas a( 
Se rat ito, vari 'vel de acordo cc,m a IlcdalcJad do serviço contratado. 

4.12 Im ossibilidade de entrega ela rem s~ a no :>ncJereço ele desti o 

4.12.1. ara casos impossibilid' je de t 'eg ao destinatário, o.R METENTE d verá Indicar na 
WB ua opção de autorizar os CO REI')S (' . c::> er à devolução da remes a ou tratá-Ia como 

abandonada. 

412.2. asa solicite a devolução d<J i'eme sa, RIEM .:T: TE fica ci nte que lhe serão repassados 
os custos de evolução, a serem pagos quan' da retirada das remessas na a ê ia indicada em 
Aviso de C egad . 

412.3 Serão inclufdas nos custos de d ! luç-o, as def;pesas de transporte. despesas de 
armazenage, tra taxas cobradas pele c r'"ei de destIno, despe as decorr nte da devolução 
en f n ã de não a eitação dos Cbjetos P st· i ,nternacionais por utoridade alf ndegana taxas 
aduaneiras, encargos governament<:lis e outra:, s eS:lS atinentes. 

4.13. gi tro o SI COMEX 

4.13 1 o WB, o EMETENTE deverá declarar se a reme:5sa está ou não sujeita a Oeclaração 
Simplificada de Exportação - OSE ou Declare ,. o e Despacho de Exportação - DOE, para Registro 
no Sistema Integrad de Comércio Exterior - I O EX, sendo o único resp ável pela opção 
tomada sua adequ ção à legislação brasileira 

4 13 2 No caso de exportação por OSE o RE ~ TE TE poderá no ar os CORREIOS como seu 
repre ta te para q e efetue oRe. istro n I ~COMEX. 

4.1 .3. as o REM TENTE providencie os rr~ ist os dev8rá apor a numeraçã no campo pró rio 
do for ulário de postagem. 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ELEGRAFOS c reo 
4.13.4. Estarão sujeitas ao registro no SISCOMEX as remessas apresentadas pelo EM TENTE 
contendo: 

a)	 Amostras ou Pre entes corr Valor eclcrado aCima de US$ 5.000,00 (cinco il d' lare 
americanos) ou o equivalente em outra m e a para o Serviço SEDEX MU DI e acima de 
US$ 1.000,00 (mil dólares americanos) u o equivalente em outra moeda para os demais 
serviço. 

b)	 Mercadorias expo adas por pe"so físic rídica, com ou sem cobertura cambial 

4.135 Caso o REMETENTE nomeie os COR Somo seu agente para registro o IS OMEX, 
conforme ite 4.13.2, os CORREIOS s" res _abilizarao pela inscrição do número da DSE no 
campo próprio do AWB e i formarão o mesmo ao E ETENTE. 

4.13.5.1 Quando o REMETENTE no ear os ElOS como seu agente para efeito de Registro 
no SISCOMEX, estará autorizando os CO EI " a preencherem em seu nom qua squer 
documentos necessários para o cumprimento de I is e reg lamentos aplicáveis e a agir como seu 
agente par fins de alfândega e controle e exportação, sem, entretanto, ha er qualquer 
responsabilidade dos CO REIOS, com relaçá as informa ;,ões prestadas pelo REMETENTE. 

4.13.6 No caso de exportações ou remessa amostra.::, <) REMETENTE se respon abiliza pelo 
correto enquadramento 'as mercadorias na .... Ias !ficação Fiscal de Mercadorias utilizada pela 
Secretaria da eceita Federal - 1\1CfVI (Nonl nela ura Comum do Mercosul), estendend essa 
responsabilidade aos custos e despesas ecor nt s de quaisquer informações rradas 

5. DA FISCALlZAÇAO A FANDEGÁRIA 

5.1. Todas as remessas serão .3presen·~ada elos COI~R:EIOS (ou por seus contratados) para 
fiscalização pelas autond des alfand.3çlárias br lleiras. 

5.2. A seu critério e a qualquer tempo, as a lridades alfandegárias poderã abrir as remessas 
contendo mercadorias pai a verificação do cont li o. 

5.3. No destino, as remessas ficarão suj9itas às regras de fiscalização estabe ecida pelas I is e 
regulamentos do país de estino. Os COIBias ou as Adrninistrações Postai estra geiras não p dem 
interfer"r no processo de fiscalização alfandegária. 

6. DO TRA SPORTE, D DISTRIBUiÇÃO E D S P A.ZOS 

6 1. Todas as remessas S rão transportad s lo C RREIOS (ou por se s contra ados) até o país 
de desti o 

62. No pais e destino, as rerr·eS:S213 ~;erão no endereço o esti tá ia, onforme 
indicado pelo remetente na própria remeSb el 

6.2.1 No caso de restrição de entrega no endere o do destinatário indicado pel REMETENTE no 
próprio objeto elou no A B, a remessa "'erá ntreg le -:;0 forme legislação do ais e destin elou 
normas internas dos COR ElOS (ou por eu '" trat dos). 

622. As remessas aceitas no endereço do de inaté:rio serão consideradas entre ues em perfeitas 
condições. 
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6. ~. Os razos estl ados de distribl ição, 811' cuantldade de dias LJteis, estarão disponíveis nas 
a9 cias n site dos CORREIOS, r.3 Internet I I/': .CorI-ªU.~~~c()m.br) e na Central de Atendimento ao 
Cliente (C C), pe o t lefone 3003-010·' .. D s li" a ~apit8is e regiõe metrop litanas ou 0800 -725 
7282 - ara as demais localidades bra~)il(~ir s. 

6. .1. s remessas internacionais f'stã s Jjeit s à re enção pelas autoridades aduaneiras ou 
governamentais para verificação de conte' do aplicação de tributo de importação ou outros, de 
a ardo com a legislação de cada país Os atr sos ecorre o es eClfico de procedimento 
não foram co sldera os nos prazos di'/ulgaclos. Folha • 

---:.::~ 

7. A EVOLUÇÃO 

·~~'6n'll"l'l'~P'P.!'~~~nça de domicilio, 7. '1. N de a entrega se torndr irnp 
mOlte, recusa d de tinatàrio ou pc'r I)IJtrCI m .ti " as reme,ssas serão tratadas mo abandonadas 
OLl devol ida , conforme orientação do REI E . ,N T - no A '8. 

7.2. O ElE TE. ao optar pelo r CGb mem - em c/evolução da Remessa, se responsabiliza por 
i de íz r integr Imente os CORREIO ,Gonfo(l Q o de cnto no subite 4122 e .12.3. 

8. A IN 

8.1. Atra o 

8.1.1. o caso em que ocorrer atraso na entr ç _ I. Serviço de SEDEX MUNDI, o REMETENTE terá 
direito a ceber uma indenização no \ alar 'lo r ç s po tais pagos, exceto se: 

a) remessa apresentar probl(~mas rela s à f rma de emb lagem, ao acondlcioname to, 
à d c me tação ou ao seu cor teú Cl 

b) re essa ficar retida parafisolh: ã) OI. pagamento tributos pelas autoridades 
compet rtes no Brasil, em algum pa:' jo> trâl'lsíio, o no pai de destir o cujas despesa~ 

ficam a cargo do remeterlte. 

I for açõ s do endereço o d~.stln trio c.on<:>tante do A B não estiverem corretas ou 
ompletas, Inclusive quanto a i dicaçã d Código Postal do e dereço do destinatário. 

d) endereço de entrega do destinatário esti ar SItuado e11 área ão acessível para entrega 

e) destinatário estiver ausente do en ere o indicado no omento da apresentação da 
r messa para entrega e não houver o ~ra pess a J:ara receber remessa. 

f) desti atário não residir mais no end .. ~ç in icado. 

el e ':lstej 3 no e ereço In icado, se recus r a 
r ceber a remessa. 
o destinatàrio, ou outra pessoa res 
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h)	 Ocorrer situações de caso fortuito ou for a maior, tais como: terremoto, ciclo e, tempestade, 

I undação, guerra, queda de aeronave, embar o, condições climáticas inapropriadas, greve , 
atos ou omissões de autoridade plJblicas, etc. 

8.2. Extravio, spoliaçã ou Avaria Tot•. 1 

8.2.1. No caso de extravio, espoliação ou a aria total da remessa inter acionai c ntendo 
mercadonas, quando ti ~er sido contr ta o -e ro opcional, o montante a er in enizado 
corresponderá à soma da seguintes parcelas: 

a)	 Valor egurado; 

b)	 Preços postais correspondentes á ex ução do serviço equivalente, na data de autorização 
do pagamento da indenização. 

8.2 2. No caso de extravio, espoliação ou avaria total da remessa internacional entendo 
mercadorias, quando NÃ tiver sido contrata o seguro opcional, o mo tante a er indenizado 
corresponderá à soma das seguintes parc3Ia:;: 

a)	 Valor do seguro gratuito, variável de c r lo 'om a modalidade do servi o; 

b)	 Preços postais c rrespondentes à ex ução do serviço equivalente, na data de autorizaçã 
do agamento da indeni;[ação. 

82.3. No caso de extravl , espoliação ou avaria tot"1 de documento com registro, o montante a ser 
pago corresponderá ao valor relativo ao seg r r tuilo e os preços postais, consta t s da tarifa 
postal intemaci nal, vigentes na data da autoriz ão de seu pagamento. 

8.3. Espoliação ou Avaria Parcial da !remessa 

8.3.1. No caso de espoliação ou avaria par ial da remessa internacional c ntendo mercadorias, 
qua do tiver sido contratado seguro opcie 1al, mo tante a ser indenizado correspo derá ao alar da 
mercadoria faltante que c nsta na Nota Fiscal o o AWB pr'~porcional ao alar Segurado. 

8.3.2. No c so de espoliação ou avaria parci I da remessa internacional contendo mercad rias, 
quando NÃ tiver sido contratado seguro opciur ai, a impo ância a ser paga, a títul de indenizaçáo, 
será equivalente ao dano causado, proporcional . fração do Seguro Gratuit ,variável d acor o com 
a modalidade do serviço. 

84. O REMETENTE aceita e concorda que o CORREIO não serão responsáveis por ualqu r 
outro tipo de prejuizo direto ou indireto, incl si e erda d~ .eceita, lucro, mercado, licitações, perda 
do uso d cont údo ou perda de oportuni ade , resultante de atraso, entrega equivo ada, extravi 
ou dano da remessa. 

8.5. Os CORREIOS náo indenizaião remessa traviadas ou danificadas ecorrentes de situaçõe 
de caso fortuito ou força maior, tais como: terrem to, ciclone, tempestade, inundação, guerr , qued 
de aeronave, embargo, condições climáticas in' propriadas, greves, atos, omissões de a toridad 
públicas ou irnilares que ocorrerem sem que haja culpa dos CORREIOS. 

8.5.1. Da mesma forma, os CORREIOS não serão responsáveis por danos de atureza elétrica, 
magnética ou por perda ou avaria de imagens, r vações eletrônicas, fotográficas o de filmagens. 
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86 Para fazer J s ao recebimento da::" indE~ 'Iizaç- a"' previstas neste TERMO, o RE TENTE deverá 
apresentar reclamaç o formal por n elo de, sit:. 1 s C)R ElOS na int met www.correios.com.br ou 
por el da entrai de Atendime 1tO ao Ci~~1 t (C C). pelo telef ne 3003- 1 O - Destinado a 
capitais e regl-es etropolitanas ou OeDO - ô '_82·· para as dem is 10calJ ades brasileiras no 
prazo e até O dias a contar da dat da ,JC-:.lf-l·8 I (ia relne3sa. Ap' s este prazo, os CORREIOS 
co id rarã remessa como e idan .:m fê e tre UE, não cab ndo maIs ualquer tipo de 
reclamação ou pedld de indenizaçÊio por parto: '0 RE 'E ENTE. 

8.? Para o caso de indenização deverá ser re eitad o praz"J previ to nos regulame tos a que se 
sujeitam os CO REI S, necessário p ra a ver g açoes pertinentes. 

9. E PONSABILlD DES DO REM TEN E 

9. '1. E ETE TE é responsável )eio paga e ;:0 cios p eçm:; postaiR relativos a remessa. 

9. . E ETENTE deve asse~~1 ra -se. cl que o Obje.to Postal Internacional encontra-se 
adequadame te embalado para transl olte l~ I na dsei seguro~;, e de que o endere o do destinatáric. 

di ad n) róprio objeto e no AW , q andG lar o caso, está completo. Incl i do o número de 
telefone, o código de endereçament.l r. o~;tal e" ncle·r€ço I·?!trônico (e··mail), se exist ntes. 

93 O E ETENT _, no caso de falha d~ U,"I art- no cumprimento de quaisquer leis ou 
regulam ntos aplicáveis a qualquer d s ol:)ri~.a ,-~! anter o'mente de critas, co or a em indenizar 
o C REIOS e mantê-los livres e iles J:::: ·je todéJ e qualquer reclamação, reivindica ão, 
r ponsabilidade ou espesa. 

10 RES NS BILI ADES DOS COR E O~i 

10.1 Os CORREIOS responderão por p r a , espoliação ou varia total as mercadorias 
t a sportadas nos limites estabelecidos no r "ente Termo. 
10.2 responsabili ade dos CO ElOS pel, bJetos Postais I ternacfonais está limitada ao 
prece so qJe se Inicia quando do recebimento :105 O ~etos Dostais Int _rnacíonais o REMETENTE e 
se encer a q ando da entrega ao dE.stinatá 'io a ltando-::õe para as ex luden es e responsabilidade 
a sinala as neste instrumento, notadamentE. 3~ previstas nos subitens 85 e .5.1. excluindo-se 
assin, uaJ uer responsabilidade dos CORR: S, por fatos ocorridos antes do efetivo recebiment<2 
ou depOIS a efetiva ntrega. 

Folha nO ...:.z..---l-U. _ 
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EMPR A BRASILEIRA DE CORREIO TELEGRAFaS Co relo 
ANEXO
 

1. Definições 

Folha o' 

?r. 

ubnca:-......;:.-

1 1. Serviços de recebimento, tratamento e di<>tribuição, em domicilio, de objetos denominados 
Impresso, postados com ndereço, em â bito aGi na!. 

1.1 1 apeio almente, p ra os objetos c:aractefÍza os como Impresso, poderão ser utilizados os 
serviços adiCIonais de Registro, Aviso de Re bimento-A ,Mão Própria - MP (Entrega ao Próprio 
Destinatário), de Valor Declarado e Devolução Fi ica fere idos pelos Corr ios. 

1.1.2 Devolução Física é a devolução s bjetos não-entregues ao remetente, mediante 
pagamento. 

12. No presente ANEXO, serão aceitas exclusi I mente postagens de objetos cujo remetente seja a 
própria CONTRATANTE ou, no caso de holdin ,desta e de suas controladas 

2. Obrigações 

2.1. A CONT TAN E s compt'om te a: 

2 1.1. Postar somente objetos que se enquadrem como Impresso, conforme defi ição a seguir' 

I - R produção obtida sobre lT,ate-rial de uso çorrente na imprensa, editado em árias 
exempl res idênticos, de acordo com a Lei P stal nO 6538/78. Para efe,itos postai , é ainda objeto 
de cunho informativo com ou sem apelo publicit' rio. 

2.1.2 A resentar os objetos aos COR ElOS de f rma a~)€':mitir a verificação de seu conteúdo. No 
caso da postagem do objeto totalmente 'fechad _, indicar em seu invólucro, e loc I apropriado, a 
seguinte informação: "FE HAMENTO AUTOr~ DO - POD= SER ABERTO PELOS CORREIOS" 

2.1.3 Fixar, q ando for o caso, em cada objeto ca a ::terizado como Impresso, o respectivo Aviso de 
Recebimento, devidamente preenchido, confor e odeias fornecido pelos arreios 

2.1.4 Apres ntar os Im ressos para postagem, er unidades dos CO REIOS pre ia ente 
estabelecidas, encabeça as, triadas. e em a 18fT dos etiquetados, conforme plano de triagem ou 
sIstema de bl cagem fo cido pelos cal .1 5, a ompanhadas de Listas de Postag m, o forme 
modelo definido peios aRREIOS, dis intas a a abetos simples e sob registro d vida ente 
preenchidas, para efeito d conferência da pos agem e posterior faturamento, 

2,1.4,1 Os Impressos evem estélr organi a as em amarrados, levando-se em co ta nesta 
separação: o tip de objeto (tipos: Simples, e tra o, C';irn AR, MP ou Valor Declarado), peso e a 
localidade de entrega, acompanhados da etiqu ta d, amarrado, com as indicações neces árias ao 
tratamento dos mesmos, conforme model fornec o pelos CORREIOS; 

214.1.1 Em cada amarrado deverà;er afixad um esp~lho, conforme modelo apres ntado pel s 
CORREtOS, contendo os seguintes dados d ta de po tagem, destino dos objetos e o primeiro 
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2.2 .21 este cas 

E	 RESA BR SI'LEIRA DE C RREIO~ TEL' G J\FOS Corr 
numero de CEP re ativo aos objetos incluídos r le mo, S8 possível, Impresso e código de barras 

padrão 128. 

2.1.4.2 ua o da postagem do In' pressa sei" p~. i'~t o, opcionalmer te, a CO TRATANTE poderá 
apres ntar, ju to à Lista de Posta em, pd" r-l ibo OI' parte s CORR 10 , lista com a 
diseril i ação do no e, endereço do oestir at~ 'ia e ,es ectivo número e registro. 

2.1 . ra objetos p stados com o ,serviço adiei ai de Devolução Físi a, Indicar, no erso do objeto, 
apenas o aME e o CEP da agêl cia dos , REI S, estabelecida em com m acordo entre as 
pa . s. 

2 '1.5.1 etirar todos os objetos retornados c m devolução física n s locais definidos e em ias 
ace ado~ om o~ C RREIOS, nunca have () ur il tervalo maior que dez dias entre duas retiradas 
c n ec tivas, ex eto se nada houver a n~ceb '1' 

2.1.6 I ri ir as chancelas de franq ame t u seiviço adicional de Devolução Física conforme o 
caso, e acordo com as orientações fornecida:, los COR REIOS. 

2. Os REIOS e obrigam a: 

2.2.1 Firr ar re ibo as vias das Listas ele ~ o8l gern e providenciar, a ós confer" n ia, a distribuição 
de as ias, confor e indicado no i"Oda:oé das 

2.2.2 Orientar as unidades envolvidas a respeit, da e ecução elos serviços. 

2.2.3 Ex edir os objetos aos locais d desti e entregá-los conforme normas estabelecidas pios 
CO REtO para a prestação dos serviços pr i - neste ANEXO. 

2. .4. Os bjetos p stados na modalida e I ' sem () adicion I de dev lução física, cuja 
entrega não ten a Sido possível, nEIO terão d ç - 030 remetente e erão destruídos na Unida e 
de De tino 

2.2.5 Restit ir os objetos identificado!:' eom a c n..:el de ~;erviço de Devolução Física cUJa entr ga 
ao	 destinatário não tenha sido possível ent: 11 hõ:1ndo-o a unidade operaci nal índicada e 

T TA TE 

2.2.. 1 uan o a retirada dos objetos 13m dévoiução físicE emitir comprovante para assinatura por 
part da O TRAT NTE, para fatur menl 

2.2.5.2 o caso de não retirada dos objeto: em d "01 I;ã() física, emitir Lista de De olução relativa à 
pre tação d se iço de Devolução Física, in·' r de-i1ternnntt:l de avi o préVIO 

. efetuar a entrega d bjetos nCl endereço da CONTRATANTE, por meio de 
evolução Física Não Retirad3, com o r EC.ivo f;~tu ament desse serJiço no contrato da 

TE independente de õ:lvis:) prévio 

3. reços 

3 1 O reç da prestação do serviç Impres. será de acordo co o peso indi idual do objeto 
postado, c rresp ndente ao valor fixa o nc Tab~la de Pr->ços específ a do servi. ,vigente na ata 
da p stagem 
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3.2 o preço pela presta - o dos serviços de Devoluç2 o Física e Devolução Fís'ca Não etirada será 
de acordo com o estabelecido na Tabel Preços d. s referidos serviços vigente na data da 
restituição do objeto ao remetente. 

33 Os bjetos postado como Impresso qu. co enh m encartes caracterizados co o arta-
Resposta, terão desconto de 1,5% no valor unit rio pr ço correspondente. 

4. Disposiçõe Gerais 

4.1 Poderão ser aceitos objetos contendo e artes, desde que não descaracte izem o formato 
original do objeto, podendo se constituir de for ulários, listas de preços, Carta/Cartão-Resposta. 

4.2 É permitida. sem alterar o sistema de preço, a inc usão de brindes e amo tras de produtos, desde 
que esses objetos seja de tamanho e espe sura reduzidos e não em aracem a expedição, o 
tratamento, a distrrbuiçã e nem sejam integra Ites de: relação de proibições apre enta as pelos 
CORREIOS, a q ai tam . m deve ser observ8 a para o conteúdo do Impresso. 

4.3 Para a ostagem de objetos com Aviso l; R cebirnento - AR, Mão Própria - MP e Valor 
Declarado - V é obrigatório o uso do Registro; 

4.4 A responsabilidade cios Correio~ cessam lerminado o prazo de 90 (novent ) dias para a 
reclamação de objetos p stados sob Registro, a. contar ela data de entrega ou, da expectativa de 
entrega do objeto: 

4 4.1 Em caso de extravl . perda ou eSipoliação e o je .os piJstados sob registro a respo abilidade 
dos Correios está limitada aos preços postais mais o valor de indenização constant na Tabela de 
Preços e Tarifas de Servi os Nacianélis; 

45 Aos objetos postados a modalidade Simpie não se conferem as características de Registrado, 
inclusive para feito de ·ndenização. Não cabe ualquer tipo de indenização, por parte da Correios, 
em caso de reclamação com alegação de não-entrega de objetos simples, tendo em ista que as 
caracterist'cas de tratamento e distribuição do~ 1e mos impnssibilitam o rastreamento; 

46 O presente anexo é parte ~ntegrante do contrato celebrado entre a CONTRATANTE e o 
CORREIOS 

4.7 Ficam ratificadas tod s as c1é,us ul:ls l;onst n es do c ntrato do qual este Anexo faz parte, par 
efeitos de cumprimento d s bases aco dadas ent e a O n;:ATANTE e os CORREIOS. 

5. Vigência do ANEXO 

A partir da inclusã deste ANEXO, fican o vigente até a data de encerrament d Contrato 
originário ou, a tes desta data, por meio de a~sinatura 

subitem 2.2. d Contrato o qual este ANEXO faz arte. 
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A	 EX 

.__._-._--_._-----,r----------..-.---- 

ALA DIRETA POST,l: [ PO 
'---------------. .. 

1.	 efinição 

1.1 A ala ireta Postal Domici iária r 't a díst ibui~~ão de peças promocionais se a 

indicação de ender ço, de forma s, leti a 0'1/ lea' ria, c;om o objetivo de se atingir o público-

ai o de determinada cidade, bairrcl ou ru ,de j e se do cliente: 

a) Seletlv : segmentada p r lo.::ali , b irra, rua, domicílio reside ial o comercial e 
ntregintercalada; 

b)	 Aleatoria: distribuição sem a 3lt~r -o da rot.a dos Carteiros 

c)	 I terna: distribuição realiz.ada n;, fte e dE' f\teild'iment , exclusivamente através de 
CaIxas Postais, displi:lY~ e/o' p . ate'ldenies comerei is. 

1.1. 'I eita a postagem de periódic S c3t"';9 s e je outws tipos de mldia. além da impre sa. 
Permite a inc.lusão d encartes, brind .S, êlr" o::>:~~s de pr"'ldutcs, Carta/Cartão-Resposta e Envel pe 
Encomenda Re ost 

12. No resente AN XO, serão aceitas e. ~Iusi lame 'e postagens d objetos cujo re etente seja a 
própria O TRATA TE ou, no caso de holdi 9 cesta e de SU;'3S contr ladas. 

hancela de franqueamento, apos a no objeto, deve conter o nome ou sigla da 
O ANTE e demais informações rei: ti :;' "O Contrât·) d::> qual e te ANEXO faz parte. 

2 Obrigações 

2.1 C N RAIANTE se compromE~tE! a: 

2.1.1 O servar as condições gerai.., . ac- ita~:ã . esta elf~cidas pela ECT para a ala Direta Post,,
o	 iciliária. 

2.1.2 expressão d franqueamentc: II={ETA POSTAL DOMICILIARIA -CONTRA,TO N° 
A O ECT/DR/DE RIGEM DO C NTR T ....- I OME CO CLIENTE, opclona mente, poderá ser 
i ressa no anverso do objeto, em uma de SLk la :er is, 110 télmanho mínimo Olt ,conforme padrão 
de e itoração da mlcroinformática el substitu.iç à hancela de franqueamento. 

2. '1.2.1 L go abaixo da chancela de franqueamento prENista em ontrato o após os dizeres 
impressos na I teral da peça, co forme rnen la a o acima, deverá ser acrescentada a seguinte 
expressa0: Y istribuição: Lei 6.538/78, Art. 0, §1 n. 

2.1.3 A a a postagem a CONTRATANTE verá apresentm à ECT, previame te, o modelo do 
objeto a ser entregue e preencher o formulário r nstante cio anexo 1, deste instrumento, contend as 
infor ações sobre a segmentaçã') da istri UIÇ o desejada, para análise por parte da área 
operaciona quanto à viabilidade de se prestar o s rviço. 

2.1.4 As inal', para efeito de faturamento, () C di" P 'ovantel::rnitido pela CI, com os dados relativ s à 
po ta em. 
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2.2 A ECT se comprom te a: 

22.1 Fornecer a CONTRATANTE as condições de a eita·~ão, prazos de entrega, características do 
serviço e especificações serem ob~,ervadas a onfecção e identificação os objetos. 

2.2.2 Efetuar a entrega dos objetos, conform á. a definida pela CONTRAT NTE, observados os 
critérios stabelecidos pela ECT, previamente infe r ados ao cliente. 

22.3 Emitir, para efeito de faturamen~o, quand da postagem, o Comprovante contendo os dados 
sobre a postage : quantidade, peso, código e emai informações solicitadas no ocumento citado, 
providenciar as assinaturr s necessárias, istri uin o suas vias conforme indicado n mesmo. 

2.2.3.1 a ipótese de haver postagem par a entrega interestadual, deverá ser emitido o 
Comprovante correspondente ao servço utiliz~c1G, cCjnforme definido no subitem .1.? do resente 
contrato. 

3 Preços e Descontos 

3.1 Preços: a CONTRAT NTE deverá p3qar. or milheiro ou fração, o valor fixado a Tabela de 
Preços específica do se iço, estabelecida pela CT, pal'a a entrega estadual, vigente na data da 
postagem, de acordo com o peso individual do bJeto postéld,). 

3.1.1 Na postagem da q antidade i~ual ou superior a 10e 000 (cem mil) objetos. liente tem o 
direito à aplicação da T bela de Descontos apr sentéld8 pela ECT, relativa à Ta ela de Preços 
mencionada subitem anterior. 

3.1.2 Quando da postagem de ,Jbj'3tos para .ntrega nterestadual, a TE dever' 
pagar, alé do preço definido no sut·item 3.1, ra sporte até a capital da e ação de 

s Os serviçes disponib·~·~;iQ.l~~Ui~~~ ..., 

Folha n°--........:.::....:;;...;:=-----

distribuição dos mesmos, podendo ser utillzad 

4. Disposições Gerais 

Process4.1	 Peso máximo: 300 gramas. 

RubJlca:----'=--__,Matncula.~~~.tI
4.2 Quantidade mínima de objetos p il'~ne>"': '1.00 I.lI1idade 

~~'!"------~ 
4.3 Prazo de entrega: at' 5 dias úteis a :J data de entrada na uni ade distribuidora. 

4.4 Para o presente serviço não é lIf1iz~ O' e 01 çã Garantida. 

4.5 Código do serviço.
 

11403-6 I MALA DIRETA POSTAL OOMICILI RI
 

5. Vigência do ANEXO 

A partir da inclusão deste ANEXO, fican o vigente até a data de encerra ento do Contrato 
originário ou, antes desta data, por meio de as inatura de Termo Aditivo, confor e descrito no 
subitem 2 2. do Contrato do qual este ANEXO faz 

Contrato Múltiplo Padroni~c1') - Y~(são _àrq1j1 púb~:9 -.S-CT x SICT (ElAB. 09/02/2017) 
DIRETORI,~ RE IONAl DE BRASíLIA 

GE E leiA E VENDAS - EndereçlJ: SCEN TRECHO 02, LOTE 4 1° ANDAR - BrasiliaJD CEP 70800-9 1 
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FICH~ 'ÉG ICI~l ~IDF' I)OMICILlÁRlt\ 

FORMULÁRIO PARA INFORMAÇÕE SOBRE SE ·ME TAyÃO DESEJADA - POSTAGEM; 

INSTRUÇÕES PÃí~A A DIST O A MDP DOMICILIARIA 

Cli I"Ite: .__._ ". .__. _
 
N° do Contrato/Ano . [ de Ji"igem do Contrato . _
 
Data e os age. /__/__
 
Período de Distri iç - o: 1__1 a ._~_I I _
 

J uantldade ObJet s: __. . P .~:. Unitáíio:

IPre. o p r milheir ou fração: R$ _ ..__ ... ~__ F'mço Total:
 $ --------- 

escont. $ (>20.0000bj et.oS(3 , :-) .l3 ~ 100000 (à fatur r) - Consultar Ta ela) 
Im ortâ ia ser a a: R$ ._. _.__._ (F'reço Total Desconto ).

I Form e p gamento: à vista ou à faturar 
Ti o de ala Direta ostal Domicili<-]ri (Foi ier. lostr:1 de 7:>roduto etc) _ 

_____ (model em anexo ou 
----------~------.. ---_._-
descriçã ). 

LOCAIS DE CDD/UD 
OU TIDADE CONDIÇOES 

DISTRIBJICÃO I RESPONSÁVEL ESPECIA.lS 

I 

[ 

_111 ~ 
Obse çã . No caso de Prédios, ~sid cial li Grjm .reial, em q e não h Ja caixa receptora 
i divid ai orrespondência, o cart .ira ue cr entregar ao porteir uma quantidade de obj te 
eq lival nt ao n' mero de apartame tos Od . Ia , solicitando ao porteiro que pr ceda a entrega de 
u exempla a cada orador. 
DE ,ORDO - Área Operacional: .. ._. 

ofile: 
Car;)o. 
I\llatríc la: 
.ata: • ~_._j ._ 

C trato Múlti lo Padronizado - Ver ào Cg~ o :Jublico - fel x SICl (ELAS 09/022017) 
DIF~ETO':W R: --:. .l\L LlE BRASíLIA 
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