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CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI
FAZEM [INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS] E A EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ANGRAe.~..,

PrOC.i-r' ':>'i \L\
CONTRATANTE: Erut.. ~ .. ,i_

;:c" I . ,Denürnina'?Élü/r lome por e:.:tensü:
2J\INSTITUTO DE PREVIOEr J(:IA :30CI.':"L DO MUr /ICIPIO DE Ar /f.:iRA D(I:3 REIS _Ar JGRArFl!=.v

\.\Cr~PJ/MF:
Inscricgü EstaJu~t1:1Ü.5:jO.t3üü/úüü1-úü

SIGLA/~Jome resumido:
Ramo de Ativid3de:AI.JGRAPREV
Seguridade s'Jcial ütorig9.tóriaEndereço:

RUA ;!\RCEE:/.3PO s..\r JTO:3, :32 - CEr JTRO
Cidade: I UF: ICEP:At-JGRA DOS REIS

RJ 23900-160Telefone: I FAX:(2'W:l.jt='l:' ~G':;'-'- oJo_' _'W-'" v~

Endereçü Eletrônico:
ips .licitE!c;Eto@gngra.rj.gov.br

Nome ,do Responsável:
JOSE Ar.JTOI-JIC)SOUZA DOS REMÉDIOS

Cargo/Funç3.o:
IRG: ICPF:DIRETOR PRESIDENTE 075517847 DIC 008.342.017-71

•
CONTRATADA:

ECT - Empr,?sa PLJblio::~l,c;únstituida nos tr?rrnüs dü Decret,:,-Lf?i nü 5ü9, cle 2(1 de mal'l:ü ,je 1~,69.
rJülTJeda Diretoria Regional:

_ICNPJ/MF:RIO DE JANEIRO
3'~.02'3.;:,16/00CC-9 ..lEndereço:

AV. PRESIDEr JTE VARGAS, ;30-;--;- - ~8° Ar JDAR - CIDADE r.,JOVA
Cidade: I UF: ./CEP:RIO DE JANEIRO

RoJ 20210-900Telefone: IFAX:C'1)'-' '..1-. 1-'r r' J 1'-' '')Y l:'
(24)2448-2~,OO

__ o ~- •• ,'~l- ':. ~ ":" __ "":'_'_' .~J,-,

Endere,~ü Eletrônico:
rjreven06@correiüs.Gúrn.br

Diretor Regional:
OMAR DE ASSIS MOREIRA
RG: I CPF:20-46;351-1 CRA/RJ

891.8:34.107 -59
Gerente R,::giÉlü,je Venda3/RJ-üt3

LAERCIO MARASSI
RG: ICPF:0605:3688-~' IFP/RJ

734.5'1;3.6:37-04

As partes, acima id'3ntificadas, Mm, I::ntre si, justo lO; aVo?n,?ac!oI:; celebram por fexça do presento?
Instrum'3ntü, l?labürad':J (;c,nf,)rrn,:: dispostü /lI) art. 13:::, [; 3°, 11,da Lei 8.666/93, ,:;r::,nforme Proc,o;sso na
............................. , cor JTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 13 VEnDA DE PRODUTOS, de
ac:ürdü com as S6!;luint,::s Glau8ulas ':: (;,)ndiçõ,~E;:

Contrato Múltiplo Padrc,ni::ado - Ver3~ü Órg6G Público .. ECT ;.: N0 / .
DIRETORIA REGI()! IAL DO RIO DE JAr JEIR,J -REI3I~C, DE VEr IDAS ü6 ;::UL FLUMlIlEr I::;E E C:O;:;TA VER['E

End.;.r8(;:ü; Áv. Pau/c. d6 Fr.:.nlin, S"S',.. ;~.o~'trrd::lr- (':enlr,j - Barra do Piral/RJ, 2:--'11;3-'1~ü
Telefones: (:=:-1) 2-1-1:?-:3-185 ';' (~-I) ::;../-13-'/ ;;:1:::- ,;,rn::dl: rjr':<Vf:.nÜ6@cürreiü3.Gúrn.br
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

o presentE: Gontrato t,3m por Objf':1tOa presta'jáü, p'3la ECT, d,3 serviços 13 vI::nda (/.? produtels,
quo alo,ndam às ne"ossidades da CONTRATANTE, mediant" adesão 30(8) Ai'JEXO~ ,_
Instrulllento contratual qUI':1,individualm8nte, caracteri::::t(rn) cada modalidade 13nvolvid~NG~A . \4

Proc.n .
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Folha _' Sl.~_,.-

.• . ~)ç:
2.1. Os procl':1dirnentüs OljerêlGionais a 8er,?rn aelotados p.3las partes enGontram-S'3~~(S)

resp,::ctiv'J(sj ANEXO(s);

2.2. A qualquer momento a CONTRATANTE poderá solicitar à ECT a inclusão ou a
e.":c/uS:30di:': sHviç:os no prl::.sent'3 cüntrato, proc,:,!elim'3ntos estes qUI::' d,?'verão ocorrer por m'3io de
t'3rnlü aditivo.

2.2.1. A inclusão c/,?SI::.rvir;:üs(s)dar-se-à após anális,:l ela viabilidade pela ECT, por meio do
acréscinKI dotEi) ANEXO(s) cürr,::.spond'::.nte(s), rubrÍ(~adú(s) pelas partl?s, cüntendo os proG'3dim,?ntos
!=,ertinentes ao serv;.]o inclufdo, efetivandü-se quando da as:::inatura do termo aditivo;

2.~.2. A e:.:cluS:30ocorr'3rá 1l16diant6 comunicaç;3o formal de qualqu
'
3r urna das parti38, cüm

pmva d8 r'3L:\3bimHlto 8 avisü prévio de no mmilll(J 30 (trinta) dias.

2.2.2.1 Quand,) a solicita0:3o cio? e.'.~clusão OGOrr'3rconcürnitanb':1rn':,:nt,sà solicitação de
in,::lusãü de rn,::.sm'Js8rviço CJU 88rviçü SUb8titUtO, com cota rnínima sup6rior, a e:.:clusElo e inclusão
oGürrerá na data da fürrnali=a':::á.) do)pedidü, indep'3ncl,:,:ntedo aviso prévio a qU'3 88 r,3f8re o subit'::nlant,3ri'Jr.

2.2.3. Encontram-se .:I6finidas na Ficha R,:,:sumü an'3.'.:a, rubricada pelas part':':8, as
inforrnaçcli3s c,jntratuais n:::lativas aüs .s'3rvi,~üsprestados.

2.2.3.1. Quandc' d,?' aditam,::.nto visando a inclusão e/iJU I?:.:clusão ele ANEXOS, a Ficha
Resumü d,::verá ser atuali::ada ':< rubricada pGlas partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE 86 compromete a:

3.1. Informar à ECT, com anteC:l?'d,~nci3mfnima dI? 15(quin::,?) di;:ls út'3is ela data de infcio
das üperaçô8S, os Sl3USreprr38,:::ntant':.8 cr,?d,?nciaclüs a utili::art?nl ü(~') S8rvia]ü(S) pr,?vi::;tü(s) nü(s)
Ar".JE>~O(s).:I1':1:=tl:'(;OntrElt'J,S'?for ,) caBo;

3.1.1. Dev,3rá s,::.r informado) à ECT (I n,)me do Órgão 13.do s,::.u r,?sponsável, end,::.r6']oJ,
telefüne para cüntato 8 os tipo::; cl,=:s,:.rviç,]s a 8i3r'3rnutili::ados pelo Or!]ão cred'3nciado;

3.1.2. Controlar a utili::ação dos s'3rviços por parti::'de seus repres,?ntantes cred,?nciacJos.

3.1.2.1. Por rl3pr,3s13ntanti3s cr8d'3nciad')8 ,?ntenclafll-se os órgãos, filiais, ou, rll) cas,] C/,?
hülding, d'3ssa 8 de suas ,':1mpr0Sascüntrülac!as, cuja utili::atjãü do contrate. für autori::ada pela ECT.

Contr8!O Múlti lo Padronbtd,J - VI::rs~ü Órk~lü Públk:o) _ECT ;.; rJO ./ ....•..•..
DIRETOR/LI, REGlur IAL Ou RIO DE J.",r IEIRO -RE'j,:i() DE VEr IDAS lIt3 SUL FLUMII lEr J8E E C0.=;TA VERDE

Enderl;":ü: Av. Paulü de Frünlin, 9~1 - ;-:.0 ar,,:Jélr- C;,::nlrü - B:"lrra d,:. PiraílR.J, ::::--1 :::;:'-1:2(1
T,;,lefüne::: (::'-1) :::-1-1:3-;;:-195 I:: (2-1) 2-1-1;;:-1812 - 1;,n1óril:rjr,;,v,snüf'iª',x,rrl;,j,:'::;.cüm.br
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

3.1.3. A infr3(;;3o cClntratual por parte d,? qualqLh?r das pessoas ':Jnumeradas no subitem
3.1.2.1. será de r,?sponsabilidad.::::da CONTRATANTE, apurada nos termos deste contrato.

b) Dadüs variáv,?i,=,:númer,) e ano de assinatura dI) Gontrato),DRs d,:; origem cio~:I~ trato
G de p,)sta!jern e nürnl:; ou sigla da CONTRATANTE.

3.2.1 A Chancela d,? Franqu,?amento pr,?vista no subitem anteri.x devl?rá s,?r utili::ada,
e.:.::lusivElrnente?,,:-mübjetos distribufd,)~, pela ECT, por m,:::iodo pn3s,?nh3contrato.

3.2.1.1 A nElOobservância ao uso F.:c!usivo da chanc,31a defranquearnentü implicará no
pagarnl?nto di? multa, pi31a CO~JTRATAI'JTE, correspondente a 10% (d,?:: por cent,:,) do valor
verificaLi,) nü último faturamento do mspectivü contrato.

3.2.1.2 A multa a quo::S,? refere I] subitem anterior incidir.:1 sobre cada objeto idl?ntificaclo
pela ECT e qUI:: t,?nha sido distribuklo por terceiros, sem pr,?juf=ü das sant;ô,?s instituídas p,?la quebra
do monopólio postal, Si?f,)r o caso, limitada a 50% da irnportàni:;ia dofaturamentü tornado com,) bas,?
para sua aplicaç:àc,.

3.2.1.3 No caso cl,?franquia p')stal, o órg;30 ou I?ntidade d,?vl?rá S,3r ori,?ntada por ,?scrito
(carta, üfk:iü, tele!]rarna), n,) sentido de qu,? não seja, 13mhipótese alguma, adutada a situ;õt,?ão
de.scrita n08 subitens 3.2.1. ao 3.:2.1.2.

3.2.2. O subitem 3.2 não S'3aplica aos s8rviços: Reco::bimento de contas/lnsGri,~ôes, Malo)te,
M.?n.sa~,eria,FAX Post, Telegrama, AR Di~,ilal, DNE, Cai:.;3 Postal, Mala Oficial '3 selo personali=ado,
por nào utili=an?m a chancela de franqu8am8nto padrão.

3.3. Obsl3rvar as condi,]ôe8 gerais d8 aceitação cio?objetos estabi?18ddas pela ECT,
esp'3.::ificadas nos ANEXOS ou nas TarifaslTabelas di3 Preços, quanto a peso, dilrli::nsôes 13do::mais
normas previarn'3nt8 infúrmadüs pela ECT, inclu8ive, o end,?r8qam'3nto completo com 3 utili=a,:::ãodo
CEP, '3stab'3ioscidaspara cada modalidad'3 dI?S8Niço.

- 3.4. Utili=ar embalag,?ns adequadas ao peso, às cünclj,~ô,?s de aceitação '3 natur,?=a do
.x,nt'3LJd,),conforme recom'3nda,;ô,::s da ECT.

3.5. Informar à ECT ,3 mantl:;r atuali::ad,)s (por carta, ofício ou tl3l'3grarna) todos os dados
cadastrais, incluirll:k, o(s) '3nd,:.r'3ç:,)\S)para a '3ntr'3ga de fatura\8) e c.:.rnunicaç:':h?sdiversas;

3.6. Informar à unidade de vinculação elo contrato o endereço clo3cc.rreio '3Ietr6nicIJ,
t81efon'38 '3 fa;.: para o~; (:ontatos quo::S,3 fi::erem nece8sÉlrios ,3 comunicar, dI? imediat,), s'3rnpr8 qU

'
3

occ,rrer qualquer altera,;ãü;

3.7. Postar 08 objetos nas Unidades pr,?Viamelltl3 acordadas com a ECT.

Contrato MCllti .10 Padroni=:ld,} - Ver::ão:. ÓrqÉlo] Públi.:;ü _ EC:T :.: N0 / .
DIRETORllI. REGIOi IAL O,] F:/ü DE ,.lArIE/FIÜ -RE,31.':',u DE VEr ID.'\::: (16 :::'UL FLUMII lEI I:3E E CüE:TA VER[,E

En,j,:.r,::,~:ü: Av. Paul.:, ,j,:, Frc.nlin, ::I~I- 2ü andar - Centro] - 5arra 0:10:. Piraí/RJ, 27E3-'12ü
Te I.:,tü n.:::::: (::,.~) ::;-1-1::'-3-1.::15G (2-1) ::;.J.I::,-1:;; 1::; - .:.mail: rjr.::vo?n(l.3Ig.co:.rr.Õ.iü:: ..0::.xn.br
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3.8. AprI3sf?ntar, obrigatoriament\:: o cartão de postagem, quando da utili::açãü dü(s)

sl?rvi,]ü(s) ej.:,u aquisição d.? produtos postais;

3.8.1. A CONTRATANTE é a lInica r,::speonsávelpelos Cartôes de. Püstag,slll fornecidos pela
ECT para a p.)staglsrn, inclusive por parti:: de s,?us r.:.pr'3.sentantes cr,sdenciadüs, respond,?ndc, por
da/le.s cEtu;:;ados J:.or sua utili::a(:EI.) indl?vida, r'.la hip,:.tes8 dI:: seus canc,:,lamentos ,)LI de
d,?'scr':.dl?n.:::iarnentoele preposto, 08 cartÔ8s dev,srãü ser restituídos à ECT no ato da fürrnali::a,]ão.
Ouando da res.:':isão do contrato, a devülLIoJãüdo cartãü deve oc(.rrer na última püstaçl,?m ao términ()d,) pra::ü da vig,~n.:::ia;

3.8.1.1. Em caso de perda, roubei ou e:.:travio do cartão de postagl?m, a CONTRATANTE
p,:.rrnan'3cerá res[jctI1sável, enquanto n;3ü comunicar (I fato oficialmente à ECT, pc.r nleiü dl3
c(orr,38p,)ndt~ncia(;om prova dls recebimento;

4.1. Forn,sGer previamente à CONTRATANTE:

a) os dadL'~:e critéric'E; rli?Ge8E:ári.}sao cumprimente. ela Cláusula Terceira;

8) formulários o::itadosn.:,(s) an,?:,:o(s)e modelos de documentos a ser,::m confeccionados;

f) tabelas de pnõ:,~:os.?,tarifas relativas aos serviços previstos nl3st0 contratotc: atuali::a.;t5
'
3s;

g) os e:artl:.es de postagem para cada órgàü cr.?d.snciado a utili::ar os serviços e/ou adquirir
os I:.rodutús previst,:.s n,)(s) Af',JEXO(s).

4.2. Estabe"õ:cer, em conjunto com a CONTRATANTE, as Unidad,::s Op,?'radonais ,=, de
Atl3nclirnento Gr'3denGiadas para a prestaf;ão dos 8ervicos e/ou venda .j13 I:,rodutos, bHI1 C')Il10
ori'3ntá-las a r'3speito da 1?:':l'?CUI~ãclcloJE:8ervit;;o.s;

4.3. Prestar todas as inforrnaçô8s n'?Gessárias à CONTRATANTE r,::f,?r,?nt'38à utili::açãode,s s,srviçüs Ix,ntratados.

4.4. Disponibili::ar a 'fatura cl'3cübran'ja no si/e dos Com?ios, conformos previsto na Ficha
R.:.sunw ane:.:a a .38t6 Güntratü;

4.5. Enviar a fatura di3 cobrantja para o endl?re,?Oindicad,) pela CONTRATANTE;

4. 6. E:.:ecutar 0(8) s'3rvit~;o(s)pr,::visto(s) nO(8) ANEXO(.s), cünform,:, normas ,sstab'3Iecidasp'3la ECT;

Contrato Mlllti 11) Padrc,ni:::a,j.:. - V':ir,:;É,(oÓrqãü Público _ ECT :.: N0 ./ .

DIRETORIA REGIO/ IAL [I() RIO DE JAr IEIRO -REG/li.C, DE VEr ID.'lS 06 SUL FLUMII lEr 13E E C;()STA VEFiúE
End,:;r,::,~;,:o:A.V. PEtulü di: Frc.nlin, f'f' - 8° andar - C,:nlr,:o - 8arra de. PirElÍ/R.J, ::::-12:> 1~ü

Telek,ne?: (:2-1):::-1-I3-3-lfrS e (::'-1) :::-1-13-1~:E: - ernai/: rjr,:v,:n06(g\;':'ITeiü2.co::.m.br
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Pr~ r .~";).) l \~cLÁUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇÃO, DO REAJUSTE E DO REEQUILíBRIO F~ I ~'_ •..

5.1. Pela prl?stal;.glo dos s,3rviços previst,)s nO(8) ANEXO(s) a I:;ste t/Jm;am~
CONTRATANTE pa~lará à ECT os ValÜri?S contidüs nas Tabelas especí'fica:=; a cada s,?rviqo,
fornecidas pela ECT, e pl::I,)s s.3rviços aclicio:mais e venda de produtos cüntratados, I}S vaIÜr'?8
rn'3nciünaclos, respectivam8nt.~, na Tabela d.? Pr'3IjOS I:J Tarifas di? Servit~l)s Nacionais, Prl?(;üs
Internaci.:,nais, Prl?çcl,sSEDEX Mundi, Tarifas Docum'Olntü8 e D'3mais 810lNi,;;,).se Tabela di':!Produtos,
vig'3ntes na data da prlOlsL:Hiáoli.:,s s,:'!rv;'jüS e aquisição de produtos, sendü reajustados nas rneE:rnas
datas ':: segundo ,)5 rn'3SITIOSíndices da rnoclificaçÉto das mesmas;

5.1.1. Os valix,38 prl::vistos no subiÍl=-rn 5.1. terá!) suas vigências adstritas às Tab.::las
indicadas nü m.sSl11osubit'3rn i:' s.::rfto alt,=-radüsquando) da modificação das mesmas;

5.1.1.1. O reajust,? das Tatti=-Ias rnl3nGionaclas no subitem antl3riür obsi3rvará a periodicidad.3
legal mínima de 12 (dco3) mesl:'s, contada a partir da data do início da vigéncia da tabela, indicada
n.:. s,?u própric, te:.:to;

5.1.1.2. O pra::,) estipuladü no subitem 5.1.1.1. l:lI)derá Sl3r reclu::ido, s.~ o Poder E:.:,:.cutivoassim (I dispuser;

5.2. Ind.spendente cio procedim,:.nto d.3 reajust.?" (lS valores d,3finid,)s para os 813rvi'jüs
pr,~stad(os .3 para e'8 IXüdutüs vendidos p0clNE\,) ~;.3rrevistos, visando à manub?rll;:ãü dt) equilíbri,)
l:;':::ünôrnicü-financ,::ir,) d.:, contrato, na hipóteSe:' d8 sobn?vir':Jm fatos impr.3visfveis, ou pr8visíveis
p,)rérn di:: conseqüéncias incalculáveis, r,::tarclador'3s ou irnp\3cJitivos da e:':\:.Gução do ajustado, üu
ainda, em casc, d.:: forqa maior, caso f'Jrtuito ou fato do príncip'3, configurando) álea econ,:,mica
e.traordinÉlria .3 ':J:.:tracüntratual;

5.3. Hav'3nd,) forma di:: valor .3 r'3ajuste distintos daqllel.?s previstos no subit8/11 5.1., os
ml3srn08 sI3rãü 8stab-=,fecidos no próprio ANEXO mlativl) ao)s proc8c1im'3ntüs do sHvi.;:ú a que SI?
r8ft3rem os valores e reajust':Js dif.:.renciados.

5.4. A revisão das tarifas dos serviços prl:.staclos pt:.la ECT 88rá promovida pelo Ministério
das Comunic;:li?ÔI3S, .:.rn conformktade com o Art. ,O, I da lei nO SH)69, dI:: :29 dI:' junho d'3 1995,
combinada com Co artigo 10 da Pürt:lria nO152, d.:; 9 d':Jjlllh(. do::19SI" cio Ministt?rio da Fa::enda.

5.5. A ECT d.?v,:.rá informar à CONTRATANTE os n,)Vos valor'38 dos servi,;os e produtos
s,?mpr,:. que oc,:.rr,=,ratuali::a,~flo em suas tarifas e/ou tab'3las.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. R'3speitado o cronograma d.:.finido na Ficha R,::sumo an'3:.:a a este cúntratü, a ECT
disponibili::ará á CONTRATANTE, no endf:re

f
;,)

httl=.://www.cürr8io8.com.br/proclutC>E;_S.?IVi.:~üS/E:;lc/inde:'.crrn, para 8feitü dI=: pagamentü, a fatura
ml=:nsal cürr',?s/jonclente aos s8tvil:;üs pro?staclos .:: produtos adquiridos pr6visto8 nO(8) Ar-JEXO(s).
h3vantad,JE;cCom base nos do,:::urnent':'8clt::f.,ostagern e venda de produtos.

6.1.1. Adicionalrnl::nt,?, a ECT entregará à CONTRATANTE, nü ,?nd,3r,?,::,)pré-':.stab,:deGidCl,a
fatura n1.:.n.sal, resp8itac:Jc,s o P,:.ríüdü Bas8 (Cicie, de Faturamento) e o vencim,?ntü da fatura.
definidos na Fi.:;ha R'3sumü ane:.:a que ,~parto?inte[lra n te d8ste contrato.

Contrato Múlti .10 PEidroni:::id.:. - V,?rSE,ü Ór,,,sü Públic:ü _ EC;T ;.; N0 I .
DIRETORIA RE"';I()r JAL [IIJ RIO DE JAr JEIF;O -REGIÃO DE VEr J['.':":3Of SUL FLUMII JErJ8E E C08T,l\ \'ER[IE

End,?re(;c.; />"v. Paulü .:1& Frünlin, ~19- :3° andar - I=;,~ntrü - 8arr~1 d,:; Piraí/R,J, 2,;"" ::';~:-120
Tel.=:füneE;; (2-1) 2-1-l;:.-~:-1,;'5e (2-!) :2-l-~3-131:2 - ."méli/: rjrev,?nO.:@.::o:orr,?ic,s.cülli.br
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6.1.2. Na hip.:.to?s'3C"3 não haver t'3mpo hábil para a consolidal?210 de todaê.M~_~

ef,3tuadas nü período d,? faturaml:mto, aqu'3las rernan,3scente.s s'3rái) faturadas tSfIiU'I::Ofk~fÓ~
para a L;.)nCeSSEtijd'3 descontos em p'3riodo post,:.rior. Fotn& .....::>~_.~ti~ _

.__ 3'>L:,. _
6.2. Os serviç:üs pr,3stadüs no presl:.nte contrato ficam iS'3nt')8 de) pa9Elment,) da 'tota

Mínima M.::n~;ald,:. Faturamento üu valor minimo por p,:.sta!;Jem'3~tab'3"3cida para 08 rnesl11CtS,8:.:ceto
com relaç:ão aLo 8'3rviç:Ctde MOP, b,:;,mcorno os 8,:::rvil?osSEOEX -!-O...136 e SEDE\: ...W-J....~...~, que, se
c,)ntratadüs, d,3\'em obsI3rvar a Cc)ta Mínima Mensal de Faturaln'3nto '3stab'3I'3cida, respectivam(3nt'3,
na Tab'31a de Pre(:os .3 Tarifas de SerVilJ08 f\JaGionais .3 nas Tabelas d'3 Preços esp'3dficüs,
pr'3val'3cend'j aql.h3la de maior valor, vigent'3 no últinK' dia do ciclo d,? 'faturam,::.nto ,jü mês de
c,)mp'3t,?ncia do faturamE:nto;

6.3. O pagarnentü da fatura ,j(3verá SI3r reali::aclo por via bancária, confürme instrU'?Õl3S
cünstante-s d,) Jjróprio documento de cübrança.

6.3.1. A forma d.:; pagam,3nto por meio de crédito em conta [:0rr.3nte S0l1113nteserét aceita
mediante autori::a.jElü prévia ,3 ,3:."prI2SSada ár6a financI3ira da ECT. Ev.?ntual d'~pósito S'3m a
anuência da ECT nEto caract'3ri::ará a quita,]ão da fatura, estando a CONTRATANTE suj,?ita às
sançô'3S previstas no subitem 8."' A;

6.:3.~.Quando c. pagamento ocorrer pi31ar,?de bancária, a bai:.:a da fatura dar-se-á após tJ

cr,sditü na cünta corr,?nte da ECT e a respi?ctiva cornpensa,~;áo de cl1eqlJo?qUl3 porventura v,~nha
interm,?diar a Iiquidaç:glü dü título.

6.4. f\JcJcaso di? Co pagamento] das faturas ~;er '3f,?tuado por meio cio S/AFI _ Sist8111a
Int'~~lraclü de AdministraçÊlü Financeira cio Güv8rnü F,::.cleral, deve S'3r utili::ac/ü o procedim,:.nto
OBFatura - E.:tra-SIAFI, qW3 püs.sibilita a üp,sracionali::açÊÍü do pagam.2nto com a indicação cIü
cócligü ,je barras ou linha di!]itável cünstantes dü b.:,I,~tüd,?'cobrança.

6.5. Qualquer reclamação sobr.? '::JrrOSde faturamento deverá ser apr8s,:mtada p81a
CONTRATANTE, preferencialme/lt,3, juntü à Central cI8 At'~ncliml2ntü dos Corr,~iü8 _ CAC ou p.)r
Gs(;rito (carta, C'ÚGi,),t':.legrama), .:: r,3c'3berá ü seguinte tratal11ento:

6.5.1. r,?clamaçÉlo apr,~-sl~ntada 88m (I pagamentü cla fatura será admitida até a data dovE:ndn1ento:

a) se for r)roc8c1.~ntI3Ja ECT 8mitirá nova fatura com o valor correto '3 com nova e1atadev,~nL;irnentü; 'S

b) S8 for imprc.cecl'3nt8, a CONTRATANTE pagará a fatura. Caso o] pagamento ücorra ap,:.s
o v

l

:::ncim'3ntc" a CONTRATANTE pagará a fatura mais os acréscimos 1'3gais previstos no subit8nl
t:.1 A., ind'3pend':::nt'3do pra::o n'::'~i3ssáriCtpara a apura']ãü p.)r parte da ECT;

6.5.2. Após a data de vellcim.?nto, a reclamaç;3o S0I11'3nt,?-8ero3 aceita com Ct pagarn.:.ntoint':.gral da fatura;

6.6. Os l:.ncargo8 e multas d'3corr'3nt,::s de atraso de pagamento de faturas, b,~rn corno
dtSbitos e c::réditüs r':.lêüivos a GV'3ntuais ajust'3s conforme crilériü~~8stab,::I'3Cidos n'::8t'3 c:üntratü 31?,rEio
lançad,)s ,~rnfatura P,)st,?-riür,devidamente discriminaclos.

Contrato MCI/t;.10 P:tdr,:,ni=::,dü - Ver25'lü Ór!:JãüPClbl;.:;ü_ ECT:-: N0 ..!. .
DIRETORIA REGIOr IAL [uJ RIO DE ~IArIEIRO -REG/Ao DE VEr 10,;;3 06 SUL FLUMIf lEr I:::E E CO.3T.iI.VEF:DE

Ender,::'~;ü:Av. P::,u/ü d,,, Früniin, ~':~I- :;;0E,ndar - C,,,n!rc.- B:llra c!o:, Piraí/F:J, ~~"113-1::'0
T,,,I,,,k,n.:.s:(1-1-) :2-1-1:3-::'-1~15I" (~-l) 2-1-!.:3-1212 - 1:Jrn::iil: rjr."v,::r,ü6@',x,rr':.i,)s.Güm.br



~_EM_P_R_E_SA_BR_A_S_IL_E_IR_A_D_E_C_O_RR_E_IO_S_E_T_E_L_EG_R_A_F_O_S ---.J EUI (ORREIO( I
6.6.1. Os créditos devidos p'31aECT, relativos a ind\?,ni=ações, cujüs fatos geradore8 foram

apuraG,)s ':: devidament,?, (:ompr,)vados pela ECT, serão ef,stivados, prefer\sn,::ialmente me,jiant,?
crédito. em conta c~:~rrl::nt,?,(ou, em s.~']l.Inda opção, mediant,:: recülhirnentü via G~~r.fRÇ;~~
R,?'(;olhllTlentüda Unrao. p "to '"::l. ~ ... ~ ) \ti

roc. rt ~~D,_.:}••••._...••__.;;J••
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA Fo!ha ';)?>

7.1. O prEco d,:: vig.?ncia dü pr,::sent,s c,)ntrato, em cünforrnidade cCtm o Inciso li, do rtigo
57 da L,::i 8.666/S13, s,::rá de 12 (dc,=.::)111'::8,:'8a partir da data d,:: sua assinatura, p,jdendo pr,)rrügar-
se por meio d,:: termo aditiv(l, por períürJos i!;luais ':' sucessiv,)s até (I limite d,:. t3ú ts,:.ssenta) meses.

7.'2. A vig.3llcia c1ü(s)Ar\JE-:O(s) inidar-se-á, a partir da assinatura do t,::rmü aditivo e nEla
8'.:c,?d,:.ráa do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO INADIMPLEMENTO

8.1. O inadimpl,?mento das obrigaçclI?s pr,?'vist38 no present'3 contrato, ou a ocorrência ele
quaisqul::r das situa,:;ô,?'s descritas nü Art. 78, da Lei 8.1366/93, s,::râ comunicado p81a parte
pr,::judicada à ,jutra, meeJiant,?,notific:al~ão escrita, co)m prüva d8 r,:.cebim,snto, para qUE: a part,::
inadirnpl,~nte, no pra=o (li? 05 (cinco) dias út,::is, r,:;gulari::e a situação ou apr,:.sent,:. defesa;

8.1.1. Se fe'r apr88l::,ntada defesa, a parte pr':.judk:ada dev,:.rá se manifestar sobr,? esta no
m,:;S1110 pra::o;

8.1.'2. Quando a decisãü motivada não acolht:r as ra::,ses da cl.:.f,?t;a,a parte inadirnplo?nt
'
3

d,::v8rÉI r':.~lulari::ar a situaçã,) no pra=o di:' ..f.:3(quaro:mta c? oito) horas, cüntadas a partir da
(;,)rnuniCa'gEIÜformal clo3ss,:.'fato;

8.1.3. O eI'3scumprim8nto do subih?rn ant,=:rior pocl,:.rá ensejar a r'3SCISEtüelo contrato, a
critfriü da part,:. pr':.j1J/:liG.:lda,sem pr'?juí=o de ,:;,v,:.ntualindE:ni::ElI~;ãüpor 1:II::rdas'3 danüs além das
c1ernaissançéll?,Sc(,ntratuais e 18gais ar:,licáveis;

8.1.3.1. O atrasü .]'3 pagam,::nto por pra=o superior a 90 (nüv,?nta) dias concedE: à ECT (I

dir':.itü d,=:Susp,3nd8r ü curnprim8nto di:' suas obrigat]ô.::s üu rescindir [I contrato conforrne pr8visto no
Arti!Jo 78, da Lei 8.666/93.

8.1.4. Occ.rrenc/ü atras,) cI,:: pagamento, ij valor devidü será atuali=ado financeiram
'
3ntI3,

entr,:: as data~; prevista ,:. ':.fetiva do paqam,:.ntü, d,:: acordü com a variação da ta:.a ref,sr,::n.::ialdo
8ist'::ma d,:, Liquidaçãü e Custódia - SEUC M':.ta, (":;orrida ,::ntr,:, I) dia 8'3guinte ao vencimento da
úbrigaçá,:, ':: ü dia cio efetivo pagamento, acr':::3cid,) d,j multa de ~% (düis por c8nt,)) e d,::mais
c'Jlrlina'j':lIjS Io=-çlais,ind'::p,?ndent,~rnl~nte de notifiCEII;ã'J,

8.1.4.1. ~Je8t6 CEl!?O, os encar!;Jos de::corro::ntesdo atraso de pagam'~nto s,?rão cobrados emfatura p,)sto~rior.

8.1.5. Se permanecer inadimplo::nt'3, a CONTRATANTE terá S'3UCNPJ inscrito 11(1Cadastro
Inf,:ormativ'J de Créditüs IlEio Ouitados de, 8,::tor Públitxl Fed,::ral - CAD1r..J, pela ECT, em obediência
ao ,jispüsto na LI~i 1O.52~ ele 1tI d,::julho de ~OÚ:2;

8.1.5.1. Este di:spositi\',) não s,:: aplica aos "Órgãos Públicos Fed.?rais".

Contrato MlJIti .10 P3dr,:.ni~ado:. - V,;,rs€,o:.Ór:lão Pl,blic:ü _ ECT;-; N0 / .
DIRETORIA REGIOr.JAL D() RIO DE JAr IEIRO -REGI..\I) DE VEr IDAS 06 SUL FLUMIr lEr Ic'E E (;Ü3TA VERDE

Ende.r,:.,~:,:-:Av. Paulc. d,;, Fronlin, !:'8 - :":.0 ~md=lr - (;enlro:. - Barra do:. Piraí/R.J, ::::-12::.-1::0
T'-;,/.:?(.:,n,:.s:(1-1) 14-1;::-:3-185 E: (2-1) 1-1-1:3-1;;;11 - ,,,rn:Jil: rjr,:;ve.nÜt@c(,rr,~io:..3.cürn.br



,--_E_M_PR_E_S_A_B_R_A_S_IL_EI_R_A_D_E_C_O_R_RE_I_O_SE_T_EL_E_G_R_A_FO_S_--, 1111 (ORREIO( I
B.1.E:. Será do? r,::sp,jnsabilic!ade da CONTRATANTE as custas cartoriais, caso haja

n'::Gessidade clt:: a ECT rec(,rrer ao mE:.::anisrnc.de "PROTESTO DE TíTULO", para reaver os seus
val,xes d'3Vid')8, por atraso no paganK,:nt(1 d,~faturas, pod'3ndo ser pagas diretamente nos cartóriüs
ou r,=-88ê1r,:;idasà ECT se o pa!Jament,:. da.s custas (lcorr,~r d,~forma antecipada.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. O pn?sent,:: contrato) pod,?rá ser rescindido) a qualqu'3r tempo:

9.1.1. por int,~r,3ss'3de qualquer urna elas partes e nll3diante comunica0ão .formal, com prova
d,:: recebirnentc:, e aviso pr8vio nllnimo Ch3:30 (trinta) dias;

9.1.2. por inadimplt3rnento, conformE: consta na Cláusula Oitava; e

9.1.3. na hip,:,teso3,j,? oc:orrl3r qualqui3r das situaçôes '3 formas pr,3vistas no bojo dos artigos
78 e 7~' da l'3i 8.666/9;3, obedI3,::ido dO disposto no subitt:rn 8.1.;

9.2. Quando ocürrl::r inter,::sse público, a ECT pod'3rá rescindir uni/atemlmentl3 (l contrato,
nos casos o3sp'3cifica,jü8 no in,~i8ü I do art. 79 da lei 8.666/93, nos termos cio 3rt. 58, li, cc,rnbinado
corn parágrafo 3ü do arti!Jo 13:2, do mesmo Estatuto Licitatório;

9.3. ~Jo caso dI:! r,~sci8ãü, fica assegurado à ECT I] dir,?-ito d'3 ro3cl?bimosntodos valores
correspondentes aos servio]o.)Spr,~stados e/ou prüdutos adquirirJ,:ospela CONTRATANTE até a dala
da rescisão:., d,?' ac.:.rdü C'XIl as condi0ôl3s de pa~lall1l?nto estabelecidas no(s) ANEXO(s).

9.4. Da Il1I?sma forma fica garantida à CONTRATANTE a devolul;ão de seus obj'3tc,s 13
valor,?s devidos para r.3pass8.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os recursos orqarn,?ntÉlriüs para a cüb'3rtura das desp'3sas dec.)rrentes di?st,3 cüntrato
tl~m Sl3LJvahx I?stirnao:/.:,em R:t; S.OOO,OO ( Cinco mil rt:ais).

10.2. A classifica.::ãc, c1e::tasdi3spesas 813dará da seguinte forma:

E1t3ment.)de Despl=-sa: :339039.0~L122.01 01.2.161.19.00

Projeto/Atividade/Prowama d,?Trabalho: 80/2014

10.3. ~k,s ':::.:'3rcíciüs s'?guintes, as d,?spesas correrão à c,:.nta el'3 dota.~ôes or'jElment;3rias
Jjróprias, consi!jnadas nü8 respectivos Orl]arnentüs-Prügrama.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA APROVAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO

11.1. O presente contrat.) 103rávalidad.? clI3pois de aprovado) pelos órgãos compr?tl?ntes daCONTRATANTE e da ECT.

11.2. A reali::a'::;~ICode licitaçãO 13 a presta,?ão de garantia foram dispensadas com ba8,:! no
Arti~lü 2-~, fneisc. VIII, da L8i 8.666/93.

Contrato Múlti .10 Pa,jreoni::adCo - Vers~'to:,Ór~Jãü Públi,~o)- ECT;.; N0 ./ .
DIRETORIA REGI,]r JAL Do] RIC, DE JL\r IEIF;O -REo:3JL\.ODE VEr IDA::. (11:. ::.UL FLUMII lEr J:3EE C;OST.~ VERDE
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A ECT não se resp,:.nsabili::a:

12.1.1. por valor incluído .3mobj6tos po.stados sem a rl3spectiva declaraçã.J de valor;

--_..•..•

12.1.2. pela d'3mora na e:.:ecução de qualque:r sl?rvi,;o, resultant,? de omissão ou erro por
part8 da CONTRATANTE;

12.1.3. por prejubJ8 indiro?tose benefícios não-reali::ados;

12.1.4. por übj,?to qUI::, nü todo ou em part,?, seja confiscado (tu d6stru ído por autoridade
cümpet,?nte, desdI? qu.? haja cümprúv3';;;30 documGntal;

12.2. A r'3sponsabilidade da ECT Ci?SSa, sem pri:-juí::o do disposto no(s) respectivo(s)
ANE<O(s), nas 81::guinto?8cündiçôes:

12.2.1. quandü o obj,?to tiv,::r sidü entregue no ,?nd,::r'?çodo d,?stinatário a quem cI,:!c1ir,?itoou
restituído á CONTRATANTE;

12.2.2. t.3rminaclo I) pra::ü para a r,::clannçào, previsto ,::mANE:.<O, para cada serviço;

12.2.3. ,3m case. fortuito ou c!ef,)f,=:a maiür (catástrüfes naturais, r':Nolu.;:ão, meotim, tumulto e
qU31quer outr(t rnovimento d,? natur,3::a pe.pular'/, rl?gularment'3 compr,)vados, impeditivüs da
'3:,:,?cu,~ão)do contrato;

12.2.4. nos (;aS'J8 de paralisa'?Élo cla jornada dI:! trabalho indep'3ncl,?nternent,? d,? suavontade;

12.3. Em case. d,? ,?:.travio, p,?rda ou ,?spoliW.:áo de übj,?t08 postados sob registro, a
resp,)nsabilidad,? da ECT l::stá limit3da a08 prel~üs püstais mais I) valür d,~ incl':;ni::açao constant,? da
Tab.::la d,:; Prel]üs e Tarifas di:: Servi,;:os Nacionais;

12.3.1. Esses val,)r,~s s,:;ráo rJag.)~;à CONTRATANTE, conforme previsto no subit'?n1 6.13.1.,Cláusula So~:,:ta;

12.4. Nã.:. d.:;v,=:rns,?r inclufclos nos objetos postados, quandü for o caso, rnateriai.s
relac:j,Jnack'8 nü Artig,) 13 da Lei nO6.538, ele 2:;'/Of.:/1978,e na Lista ch:'1Objl?tüS Proibidos da Uniáo
Postal Universal - UPU;

12.4.1. A ECT se r,::serva o dir,?ito de procl3der, ,:.ventualmente, à ab'3rtura dos objl3tos
recl:'1bid,:,s,para finE; .:11:'1verific8(;áo e contrüle d.:: So?tlcont,::údü, na pr8SE:w;a de representantE: legal
da CONTRATANTE ou do destinatário;

12.5. As partes r'?8pond'3rão pelo cumprimente, das e:.]g.:.ncias relativas à c10GLlrlll?ntação
fiscal, nêl forma c/a 11:;.~,islal}ãovigent'7:, sendo qu,? os tributos que for,~m d,?vidüs em d13cürréncia dirl3ta
ou indireta dü pr'7:81?nto:,cüntrat,) ou d,:: sua ,:::,:,::cul~ãúc;.)nstitut:'rn ônus de r'3sponsabilklade e'.c1usiva
dü resp6ctiv.:o contribuint8, ,x",nformo::definido na legi8Ia,~ão vig8nt,':1.

Contrato Múltip/ó) P:!dr,:or,i::ado - Vo=,r28.O:'Órl.!,~ü Público - ECT;.; N0 / .

DIRETORIA RE,310Hl\L [le, RIO DE JAr JEIRC, -REGI40 DE VEr JDAS ú6 :=UL FLUMII lEr J,=;EE CO~:TA VERDE
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L--_EM_P_R_E_S_A_B_RA_S_'_LE_'R_A_D_E_C_O_R_R_E_'O_S_E_T_E_LE_G_R_A_FO_S_---l milCORREIO( I
12.5.1. Havendo imf.JutaGãüdI? r\~8pünsabilidacl6 tributária a urna partI? E:nMJ£~AR~3L

fato) cuja r,::spc'nsabilidade originária seja da outra f.Jarte, caber;Éta esta r,::ssarc:irPcl;f1\i8Ii!t~~~ \4
,:::f,::tivarn8ntepagos. FoIla. ~ <o ..

12 &; I) P f' d 't ti' t'. t. 3?~,L••.J.';". ara 6"8It.) - CoreSSarClrl1\3n(I e:.:posú no 8U :llt811"1anerlür, a ü "r1ga
l
;a
l
) S8ra

cconsid,?ra.:!adirE:ito Iíquidc. e CHto, d6vi::ndo ser r\3E1li::aclaem 10 (c/toe)dias, contados da ,jata da
cümprovaçEtO dI?,r8c.:,:bim8nto da coxnunicaç:ão oficial do seu pagamo~nto.

12.6. Em cOl1lplo::rnentação à L.brigatoriedade li::gal e:.:pressa nüs artigos E/I I:' 130, da Lei
6.5:::B/78, as f.Jarlt3Sd,:.v,::rn também !juardar si~,i1o absoluto sobre inforrn31~ôes propri8táriEls '3
c.)nfid,,,,Il(i:tis nec,3ssÉlrias à pro?sta,]ão dos si3rviç:os ora contratados, quais 813ja111, docul1l,::ntc)s,
infcirrnaC:éll?s':: prowama!;; inerl3ntes aüs serviços cüntrataclos.

12.6.1 As inforrnal;éll::8 proprietárias e cconfic!'3nciais nl:Jc,:::::sáriasà prt::stw;ão cios s'3rviç,J8
ora (;(ontratados mencionadas nCosubit'311l ant,:.riClr r8f8rern-s'3 a planos de triagem dI:: objetos,
süflwares d.:: Qo::r,?nGiam,:.nt,)do::PCtsta9,:;,m,SOIU.jÔ8Slogísticas, dentre Ctutras.

12.6.1.1 Quando IK'uv'3r nec.?ssidade d,:: divulgação d.? qualqu'3r uma d,::ss3s informa(?ões,
pür delt:-rrnina,?ã(i de ór!jãc. compete/Tli:: para tal, a part8 intHi;:,ssada deverá solicitar, previarnoõ:nt8,autori::a'?:3o e'.:pr1õ:ssaà üutra.

12.7. As disposi,?ô,~s contratuais I:: de seu(8) rr::sp,::ctivü(s) AI'JEXO(s) deverão ser
interpr.::tadas harnlo:.nicarnerrte, c,)n~;id8ranclü ,)S JxüceeJimentos in,Ô'r.::nt8.g ao(s) s.::rvio;:ü(s)
pr,::stado(s), aSE;irncomI) aü8 ,:;ostumes e normas vigentes.

12.8. Est,:, cüntrato pod8rá ser r'3visto total ou parcialm,3nt,:J, a qualquer época, nlediant.3
prévio .::nt8nclirn,::nto ,3ntr8 as part,,::scom a Gelt::bra']ão de respectiv.) Termo Aditivo, s8f,)r 0:0 caso;

12.9. Em caso dI'::conflito quanto aos aspectos üp,::racionais prl:.val,::cHn as pl?culiaridad'3s
d,? cada !31::rvi,;:,::.:::0br8 08 termos do) present6 contrato, estando as disl:lI)sições pr8vi,stas no(s)
r,õ:sp,Ô'ctivo(s)ANE,O(S);

12.9.1. Havendo lacuna nos ANEXOS, serãü aplicados os procedim,::nto8 g,?rais pro3vistosnest,:: cüntrato.

Contrato MiJlti _lo Padrünhldü - V,,,r?ÉIÜ(Jr'_1'3':'PÚblico:._EI:T ;.; N0 ./ .
DIRETORIA REGIOI JAL [00 RIO DE .JAIJEIF,O -REGlfi,C' DE VHJ[lA::: OE; SUL FLUMIIIEI J2E E COSTA VER['E

End,=r,::(:ü;Av. Pauk. d6 Früntin, 88 - ~:o3nclar - c.~ntro:.- Barra elo:. Pir::'tÍ/R~I,:=:-12:~-'1::0
T,=-I,::r.:

,
n6s:(:=:-1)::-I-lS-::'-lfl5 '" (2-l) :::-l-l;::-'JS'I:~ - ,::rnõtil: rjrevGnúo3@'cürr<::iüs.cúm.(;,r
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

.--_E_M_PR_E_S_A_B_R_AS_I_LE_IR_A_D_E_C_O_R_R_E_IO_S_E_T_E_LE_G_R_A_F_OS_---' ~O( I
'PrOC.il*~\Lj
FoJha_:;oi-~.•...•...__

~,Para dirimir as Qlh::stÔe8 miunelas d,~st,:. Güntrat(l, serÊI comp':;'ÍI::nte ü For,? da ,Justiça
Feder:t1, Seção .Judiciária de. Rio de Jan,::irü/RJ, com e:.clusãü d,:. qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Por c:.starl3mjust,)S e contratad.:.s, assinam (I pr'38ent,? contrato el1102 (duas) vias di? i!Jual
teor ':: fürma, na presença das t.:.sÍI?munhas abai:.o:ü:

CARGO/FUNÇÃO

Pela E~1\: ~I Diva rri~lirJa ds 3ilV3 1301116.3/J; Jlj'W LJ ..., .G",r"nte '.1<>SupoJlle a Vt;ndt~I'MAFfr ..~,SIS MOREIRJl'""~~;;;R;~715-'

DIRETOR REGIONAL

~ . ~af::l
~ aefG\O &.,,,Q.-

LAERCIO MARASSI \.,:~~~. 9\0

~tlt.ó6

GERENTE REGIÃO DE VENDAS/RJ-06

TESTEMUNHAS:

~JOME: ~~-"- .•...l[1.-"IS.?""'(f ~J\.:{,.'t9-
CPF: (Jó'i 013Q7 -R-
NOME:

CPF:
.jJv

CjJJ:isti@fçá/ves ~ellaco
Assistente Comerciai 111
Matrícula 8.915.663.3

Contr:t.lo Múltiplo P3droni=::Io:Jeo - V'Ô'r::go:, Ór.:,ÊÍ.Ü Públio::Co_ ECT;-; N0 / .

DIRETORI? RELiIOr'IAL Du Riu DE ,J~\rIEIRO -REGIÃO DE VEr JDA.3 06 ;3UL FLUMIr lEr 1:='EE CO:3TA VE/=iDE
Eno:J,::re,:oj:~v. P::IU/O de Fro:or,lino 88 - :::0 andElr - (;,,,ntrc. - S::lrra dü Piraí/RJ, 27"1 ::::;;-12ü

T eleie,r,o?S: (2-1) :::-l-lS-::;-l~15o:;(:::-1) ::::-~-18-1::;',::: - ,:-rnail: rjr,wenü6@,xorreio:,s.cc.rn.br
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ~ 1111 CORREIO( I
Proc.lY3~?)l \1...,
Foh;a :::aC) NÚMERO[ 01

Contraio Múlti lo Padrüni::ad,:o - V.::rsáo:,Órl,â,:. PúIJlio::0- ECT;.; rJIJ ./ .
DIRETORIA REG/Or IA.L DO RIO DE JA.rlEI R":' -REGIÃO DE VEr IDAS 06 :3UL FLUMlf lEr ISE E COSTA VERDE

End."r'=-0':O:Av. Paul0 o:l,?Frünlin, ;t~1- ~.oar,d:lr - (:,,,r,lr0 - Barra do:.Piraí/RJ, ::::"1::::::.-12ü
T,?IGi',:,nGs:(:::-1) :::-I..l:j-3-1~1!:: .:: (:::-1) 2-1-/.;:.-18.'::: - .:.mail: rjro:.v.••nü13Iª.Go:.rrei(o.::.•x.lli.br

•••... \

FICHA RESUMO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS E -1..\ _ DATA
VENDA DE PRODUTOS

JL/-nl'-l'L
CONTRATANTE

NÚMERO DO CONTRATO
INSTITUTO DE PREVI DEI JCI.'~ S(OCIAL [":1 MUI J/,::IPIC, DE AI J,3F:f.\ DC':? FiEIS I I~l J>{"C;S4t,

CÓDIGOADM
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

-1«1/ i,. &4~ )4 .]IIo'~/~a-U/ ()~/J2
CICLO DE FATURAMENTO (PERíODO BASE)

VENCIMENTO DA FATURA

Servi,?o:;; pr'3stsc/o:,s ,j,:, dia [ 01 Iaü dia [ 31 Idü Dia [ 23 I de. mês s'3Quinte :10] ela pr6stEI,:;áü dorn,~s 8'3guint.::
Sí?rvj,:;(ó(Períe.dü Base)

ENTREGA DA FATURA
DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA

DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA NO
DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DAENDEREÇO PRÉ-ESTABELECIDO

FATURA NA INTERNET

_10 _(de::) dia.s ant0S d,) v,;:n,:::iIll8ntc. da fatura.

_05_(.:::inco) dia:: :IIH.::s do venciment,) da fatura. Fi(;drá,J di.3pünibili2:ldaE no endereço
htto://www. corr.3io.3. C,Jm. br/lJrüdutüs servicü.: /sfc/inde:.:.
cfm as faturas (cCom código:. d,;: barras) e os
correspüneJente:: e:-:tr3t0:08, c;,:,nt'3ndü analitie:arnent'3 osOb3.: 1J3 hipót6se de haver atraso na dispc,nibili:él':;Ê1ü
lan(;arnentüs que ójoram ürig,;:rn aü referid,] d,x:urnent,jela f3lura, Co ven,::,irnentCo E;,Õ'rápro:orlügadü 1:,,:::lünúmero de ,::'ütoran')3.de. dias d,) r,Õ'f,?riljo atra.::ü,

DR DE ORIGEM DO CONTRA TO ÓRGÃO GESTOR DO
COTA MíNIMA DO CONTRATOCONTRATO

POR POSTAGEM PORR.J REVEI'J 06 FATURAMENTO[ I
[R$ 0,00 l/MÊS

ESPECIFICIDADES DOS SERViÇOS

[ ] DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTOFATURAMENTO
[ X J CENTRALIZADO

SERViÇOS CONTRATADOS INíCIO DO TÉRMINO
WDO UNIDADE DE COLETA

DO DOMICILlÁRIA(cód igo/discrim inação) SERViÇO
SERViÇO ANEXO VINCULAÇÃO

SIM/NÃO

RC85001 a 8.5üü..J. - Aqui3iç;Ê1ü d'3
19/0l/rl/1 01 Todas :iS Unid.s.d':::8

NPrc.dutüs
Ipr.:.,xias da ECT

RC34100 - Cai:.:a p,j::;!EtI ~«lo~,1Aq I 0;2 Todas :1.3 Unidades
NII:.rórjrias d3 ECT



I......-_EM_P_R_E_SA_BR_A_S_IL_E_IR_A_D_E_C_O_RR_E_IO_S_E_T_E_L_EG_R_A_F_OS_---l EUICORREIO( I

RCI 0078 - Carta Cüm,::rc:ial

RC..J.50üü,s/450úoP - Cmreiü
Internacional

LimiteE; de dirnen,'?c.e.,? I:' P'o.sos

1-fO;36- Mal:1 Direta Püstal
Dümic:i1iária

410t3'3 - P.l\C

RC4üO:;u:; - SEDE:'<

RC1474E.- Mala Diret3. P03tEtl B.ásic;E:

CARGO/FUNÇÃO

08 Todas as lInida,jes
NprÓprias ,ja ECT

ü..J. Tü,jas 32 lInida,jes
N.•ró .•rias da ECT

05 To:ja~ as unidá.:Jesj
Npropnas da ECT

06 Todas as Unidades
Nró .,rias da ECT

07 Todas as Unid:ld,=:sI
N.•ró .•rias da ECT

08 TÜ,d:l: a:: Unidades I
N.oro.•nas ,j9. ECT

09 Tc.das :lS Unida.de3
Npró ,rias da ECT

10 Todas á8 Unid3.de2
N.•r6 .•rias da ECT

Contrato MÚlti .10 Põ1dr.:-.ni=;:,do - V-=l's2iü Ól'll~lC.P(,blicc. . ECT ;.; N0 / .
DIRETORIA REG/OI JAL 00 F:IO DE ,..lArJEIRO -REGI';() DE VEr IDA::: 1)6 ;:;UL FLUMII lEI I:::E E COSTA VERDE

EndGI'G,;ü: Av. Paulc. (/,?-Frc.ntin, ~'~I - JLo =md~r - C,?-nlrü - E:arr~ dü Pil':tí/F:J, ::::-123-.' ~Ij

T'?/'?rC1n'3:::: (::'-1) 2-1-13-;3-l95 13 (~-I) 2-1-13-'/ ;::"1::":- .3mail: rjl..3venü6@.c;c.rr.siü!?.:;.:.I.I1.(:.r
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS a1'i1l1CORREIO< I

; ANEXO N" 01 AN'?.R.~PR&V
Proc.iY"~~3S/.~~
FcWha .L;D .

==============A=Q=U='S='=Ç=ÃO==D=E=P=R=O=D=U=T=O=S===========, ~ :~

CONTRATO N°

1. Definições

1.1. Aquisi,?áo d,~ produtos disponibili=ado8 em Unidades d,:, At'3ndim'3nto da ECT,
para v,~nda avulsa na rede d8 var,~jo, em Êlmbito nacional.

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Assinar ü d0GUmento previst.) para o fatllram.~nto, quand.) da aquisiç;3o ele
produtos.

2.2. A ECT S8 obriga a:

2.2.1. Fürn,3cer à CONTRATANTE a tabela atuali~ada d,~ preços c1üsIXúdutús.

3. Preços e Reajustes

3.1. P,?la aquisiçÉlo dos produtos, definidos na Cláusula Primeira do contratü do
qual '3St8 ArJEXO fa~ parte, a CONTRATANTE pagará à ECT os vêllüres constantes na
Tab,:da di? Pr,:,c1l1tüs13/01lno valor facial el.) produto, vigentes na data da aquisição;

3.2. Os valori3s r,~lativ.:,s à venda de produtos abrangidos pür est8 ANEXO, têm
suas vigêndas adstritas à Tabela indicada no subitern 2.2.1., dEN8ndü ser reajustados ,3

aplicad()s quandü da modificação das nlr?smas.

"'e 4. Condições de Pagamento

As condi,?oS,?sdr:: pagamentü 8stão pr'3vistas na Cláusula Se:.:ta cio cüntrato do qual
este ANEXO faz parte.

5. Disposições Gerais

5.1. O presente At JEXO I~ part8 integrant'3 do Cüntrato Gel6brado '3ntr'3 aCONTRATANTE e a ECT.
5.2. Ficam ratiricadas todas as cláusulas Gonstantes do Contrato cio qual este

At JEXO fEC parte, para ef\3it.) d8 cumprimento das baSeS acordadas .3lTtreas partes.

A.ne:.:o n" .. Aqui.=it:,ã,) 0:1'3Pr,:,dulos - Günlralo Mlllliplü ECT :.: r la .J::.ÜO
OIRETORl.ô. REGIOr.I,ll.L [10 Rlü DE J.l\tJEIFiO

REGI40 [lE VEr lCtA:? RJ-ü6 -Av. Pau/(. d.3 Frünlin, 99 - ;;;0 andar - (.,::ntrü - Barra do Pir61í/R.J,::':'1::'::>120
T8Iel,",,,,,, (O') ,;<<8-3'05 8 (0<) "''3-'" 10 - ""-,,,11, 'j,eve"ü6,ove@C,:o".k"_""m_t,r ~õ"'-'
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS tilICORREI~R6V
Proc.n-'_~~7\':::t

6. Vigência do ANEXO Fclha ~ ~ __ o

, :J~NA partir da ine:!LJsglodest.:: AI'JEXO, ficando vigente at8 a data de encerramento dü \
Contrato ,xiQináriü ou, ant,?s d,:.sta data, por meio de assinatura de Termo Aditivü, G.jllfürm':l
des(:ritü no subitenl 2.~. do Contrat.) do qual,:.ste ANEXO fa:: parte.

Ane:.:ü n° ll..gui.3i(lIÜ do=.Pr.xluiüs - Cünlralo:. Múlliplü ECT;.; r JO /2.00
DIRETOF:l.ú REGIOr IAL [10 RICI DE •..IArJEIRCI

REGLÃ(I DE VEI-IDA.':; RJ-üe - ll..v. P:lulü d,:. Frünlin, 99 - :30 andar - C:~nlrü - Bar":1 dü Piraí/RJ, ~7'1 :23-1:::0
Teler.:.nê8: (:::-1) :2-1-!3-8-!~15 e (::-!) ::'-1-18-1 :;:'1::: - -3m;:-.;I: rjrGv,=-nü6o:v';'@'(;Ü'T.::iüs.GüJTI.br

.,



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

02; ANEXO N°

mIl CORREIO< I
ANGP..~,PRm{

Pr:~,>";,r('_';'J~~l~
ç ~.Y'--I:l~~--

'--- S_E_R_V_IÇ_O_D_E_C_A_I_X_A_P_O_S_T_A_L :t-3)~j ,

CONTRATO N°

1. Definições

S8rvh~o de depósitü do? übjet,)s 1~11lreciph::ntes apropriados, locali::ados HI1
Unidad.::s Postais d,:.stinadas ao público, cuja retirada 81:' processará rnediant,~ a utili::açáQ
ela r'3sp,~Gtivachav'7<,8,?m inb::rferência dü empregadü da CONTRATADA.

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE se comprollleto? a:

2.1.1. náü utili::ar a Cai;.:a Postal para üutrüs fins que não o cl,~ r,?c':.bimento d.?
corre.spondência;

2.1.2. não transferir e nNI1 ceder o direito de uso da Cai:.:a Postal;

2.1.3. resp':.itar os h.:orári.::':5d.~ funcionam,::nto do 8ervi({o de Cai:.:a Püstal,
8stabeh:.cidü8 p,::la CONTRATADA, os quais 8'3ráo infürmados pela unidade ,3m qw:: a Cai:.:a
Postal se situa;

2.1.4. ná.) substituir 8. fechadura, nem ,~f8tuar qualquer r.3paro na Cai:.:a PQstal pQr
conta própria;

2.1.5. requ.-::r.3rà CONTRATADA as providências quanto ao disposto nü subitell1
anterior;

2.1.6. custear as d,::spesas (J'::Gürrent6s de substituio;áo de f,:.chadura, conforme
valor constante na Tab,~la de Pr'?,I;:ose Tarifas d,? S,~rviç,)s r'.JaGi,)naisvigent,~ à 8poca da
prestação dü s,~rvio;:ü,bem comi) dI:::repara.]ão da Cai:.:a Postal, na impürtância equivalente
ao valc.r di~ m,~r(:ad(" quando) 1388'::88erviç;os for,~m reali::ados por sua cünv.~niência;

2.1.7. requ.::rer por escrito cópia da chav,~, 8efor de sua conveniência, e pagar a
importância cünstante da Tabela d,:: Preç,)s e Tarifas de Serviços Nacionais à ér-lI)ca da
pr,::sta'jEIOcio serviç:') para cada c':'pia süliGitada, s,::ndo p.::rrnitido a,) assinanti3 a cünfl3cf;áo
de chaves por (:onta própria;

2.1.8. responsabili::ar-se pelas conseqüências da perda ou ,~:.travio das chaves 13m
seu poder; e

2.1.9. manter suas infürnla'j6,?s cadastrais atuali::adas juntü à Ag'3ncia da
CONTRATADA ondl:: 6Stá instalada sua Cai:-:a Püstal.

2.2. A CONTRATADA se obriga a:

An,~:.:Co nO .3ervit:ü d,~ C;~Ii:-:êlPüelal- (:ünlralü Múltiplo ECT:-: N0
DIRETC'RL4 REGI()r JAL [,e) RIC) DE JAI IEIRO

REGI.Ã.C,DE VEr IDA:3 F:J-üt; - Av, Paul,j do:. Fronlin, 99 - ::;o:mdar - Cenh'ü - E:arr;l do) Pifaí/R.J, :::71 ::::;.-1:::0
T.1.;t.),,,8O (O") 2""3-3"95 " (2") " •• , -1ê,'" - oOHII, 'j,ev.,oüe,ov8@c.:'n"k< ,o.),", o, ~ ~ ~



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS UI CORREIO( I
2.~.1. centrali::ar a i~ntr'~~lana Cai:.:a Postal, de todos (IS (,bji:;,tos que cont~..oo.. ~~

número ela mesma; Pro-:;.no ••.-;> .7.) •.a
FOU1:X .. ~

~~~- '.' '. J2.2.2. nao revelar o nom,:;,e/üu 8nd'3reco dü aSSInante, nem (1 nurnercode sua Car.:a \
Püstal, quando este assim o deüsrminar, fa::endü-o sum,::nt,:: no caso d,:: sülicita.jãü formal
por autoridade judiciária;

2.~.3. fürn'3cer (02) duas chaves Et CONTRATANTE, no ato da efetivação da
assinatura;

2.2.4. forn.3cer, m,:;,rJiantepagam'3nto, cópia da chave à CONTRATANTE, quando
esta a requisitar; e

2.:::!.5. e:':,3cutar, 8,:;,mônus para à CONTRATANTE, quando por C:ünveniência do
s,3rviço, ,)U ,::0111 ônus para a CONTRATANTE, quando por (x,nv'3niéncia d,:;,sta, a
substituição de f,:;,c1ndura ':: a reparaçáo ela Cai:.:a Postal..•'~

_ I 3. Preço

3.1. P.::Ia pr.3staiJão dos s,3rvÍl?OSora contratados, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, a irnport3ncia c()rrespOnd,3nte ElO pre,]o 1t':ado na Tab'31a d8 Pr8'jOS e
Tarifas de 8ervi(:,)s r./aL:ic,nais,vigente à época de sua efetivação;

3.2. Pelo fornecim,:;,nto d,3 cópia d,? chave i3/rjU substitui,~:ão de f,::chac!ura ele Cai:.:a
Posto:d s,?rão cobradüs os pr'3ço8 ri:.:ados na Tabela d,:: Pr,::(;os e Tarifas d,:: 8erviç.)s
r'Jacionai:::, vigent\~8 EI época da pn:.staçãü du s,~rviço.

4. Condições de Pagamento

A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, no ,::nd\::r,~.!opr,:.,?'stab6Iecid,:.,para ,~f8ito
d,:: pagamento, a fatura ril,::nsal, com ü valor dos dl?mais 88rviqüs d,) contrato) do qual '3ste
Ar'JEXO fa:: parte e val,:,r unicc, cürre::;p,)nd'3nt,?,ao Alugu,?'1ou R,?'novaçãü da assinatura da
Cai:.:a PüE:tal, com v,::ncirn,::ntü para ü rné:s d,?'d8::ernbro de cada ano .XI, o valor relativo ao
"feornecirnentü d,?'cópia de chave e/üu substitui,}Ê1o d,:: f,::chadura nElfatura mensal do més
se~luinte ao cla pr,::staç;3,) dos ~;,?'rviços.

5. Disposições Gerais

5.1. Os Obj8tOSsimpl,::s perrnan,?cerác, d'3positad'Js na Cai~.:aPostal enquanto durar
a validade da assinatura da Cai:.:a Postal;

5.2. Os übj,?,tü8 r,:;,gistradüsficarão à disp'J~:ição da CONTRATANTE, pelo prazo
d,::finido em normas vi~,entes, ,3 serão entregues m8diante a d,::voIW~ào dos avisos
df3positad,)s na Cai:'E\ Püstal;

5.3. Não cabe à CONTRATADA qualqLh?-rr'::sponsabilidad,= p,::lo mau uso, que por
ventura oCClrra,das chaves forn,:;,cidas;

Ane.:.:ü nO S,~r,ti.x, de CEti:'"3 P08l:d - ':::ünlralü Mlllliplü ECT :.; N0

DIRETORL';. REG/C:.rIAL [10 Rlü [IE .Jj:lJJEIRO
REGI.2í.O [lE VEr IDA::' RJ-ü6 - Av. Paul.:. d,~ Frünlin, 9~1- ::.0 and:tr - Centrü - Bana d.:. Pir:tí/RJ, ~~1 ::::8-"':ü

T.;,-/eí.}nes: (2-1) ::::-I-I:~-::.-IE!5.:. (2..f.) 1-I-J:?-1::E - Gniail: rjrevenü'3.:;v':.@.::;orr."j,:,s.'::;ürn.br



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

5.4. Os objetos encaminhados para outros ,?ndereços do assinant,j náo podi3rão ser
re,?nder'?ç:ad,)s Ijara Cai:.:a Pc.stal;

5.5. A prática dI? in'fra.;ões at,?ntat.:-,riasaI) 8ervh~o Postal ou o descumpriITI.?nto das
condiçclt~s e:.plk:itadas n,) subit'3n1 :2.:2. d8ste Ar',JEXO, acarretará (I canc,?lam,:.nt.) da
pr,3staçáo do s'3rviç':l d,:. Cai:.:a Postal, SI3mqu,:. c::tiba à CONTRATANTE direito a qualquer
ressarcimento ou reclamação.

5.6. A a8~inatura t'3rá validade até o último dia útil de cada ano;

5.7. Vencido o pra::,} ,?stipulado no suhit,?m anterior, a Cai:.:a Postal será
cünsid,2.racla de~;ativada I:: os objetos a ,?Ia destinados, qUI:: derem entrada na unidade, após
ú pra::o em qu,~stÉl':' e que contiverem I:.:.:clusivamente (I núm,:.r,) da Cai:.:a Postal, serão
dt?volvidos aos rl3srJectivos ri::nll?t.?ntl?s, .,5 (quir1::o?)dias após a data dI? vencinll:mto do
prazo;

5.8. A CONTRATANTE pod,:;rá renovar a assinatura, S8 hl)uv,?r interess'3, m'3diante
o previsto no subit.:::m3.1. di?8t,~ANEXO.

5.9. Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Cc,ntrat,) do qual .:-st,?
ANEXO fa:: parto?,para 8f,?ito de cumprimente. das bases acordadas entre as partoss.

5.10. Ouant,] aos asp'3ctos op,?raciünais, I?ste ANEXO plxl,?rcí ser revisto t.:,tal ou
parcialrnent,~ a qualqu,:.r élxlI:::a, nlecliant.? prévio) entendimento entre as partes.

5.11. O presentr:J Ar'JEXO é parte int,?grante do Contrato celebrado entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA.

6. Vigência do ANEXO

A partir da inclusÉI') ,j,::ste Af'JEXO, ficando vi~l,?nte até a data de ,::ncerranli?ntc, do
. C,)ntrat,) originário ou, antes d'~8ta d3ta, por mi?il) d,:: assinatura de Terrnü Aditivo, corrforrne
desGrito no subitHn 2.2. d,) Contrato d,) qual l:::steAr'JEXO fa::: parte.

An,:;:.:.:.nO 80rvicú d,~ Cai:.:':t Püstal - C,:.nlralG Múlliplü ECT:< N0

DIRETORI.':" REG/OI JAL [I() F:lü DE ..IAI JEIRO
REGIÃO DE VEI.JDA:3 RJ-ü6 - Av. Paul.:, .:I,~Frünlin, :;'9 - 3° ê.ndar - Cenlrü - Bar,.:. do PirE.í/RJ. ::!71~:::'-1~ü .•.,
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ~~ICORREIO< I
CONTRATO N°

1. Definições

; ANEXO N° 04

CORREIO INTERNACIONAL

1.1. S0rvil~os d,:, Remessa de Obj\~tüs Internacionais, bem corno a vl?nda de
8rnbêlla~lens e produtos postais (selüs e Pré- franqu,:.aclos) relativos aos serviços do Gom=:il]
Int8rnacional.

são:
1.1.1. Os serviços previstos para [I Correio lnt,?rnacional qu,:. abrang'? 8st,~ ANEXO

a) Documentos: Econ6mic(t 8 Prioritário;

b) SEDEX Mundi (Dücumentüs e M:.rcadorias);

c) Carta Mundial e Aerograma Inb3rnacional;

d) Mf~rcadorias: L':.ve Internacional 8 Mercadoria Econômica;
-~

8) E:.:pr,?ssMail Servic8 -EMS (Documentos e Mi=:rcadmias).

f) 8ur Postal (Documentos)

g) Mala M

02. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE concorda 8 S8 compromete a observar int,?gralmente I]

TERr••.l0 DE CCWDIÇI~IES GERAIE; DE PREST4Ç.40 DOS SER\ ''';:,"X:: DE REfl.-1ES.':;ADE
ORIETC'S PüST~"S INTERNACIONAIS, ,=:mitidopela ECT, apenso ao pr,:.sent,~ ANE<O, e
disponibilizado no site www.correiüs.com.br.

2.2. A CONTRATANTE S8 obriga a:

2.2.1. Observar as condi,;:ôes gerais (li:. aceitaçÉlo quantü a P':'so, dimensE,,?s,
utili::ação de s,?rvit;:osopdonais I:: outras I?stab,?"?cidas pela ECT;

2.2.2. Utili=ar ernbalag\:.ns ad'?quacliI8 ao pesü, condiç:ôes e natur,::=a do conteúdo,
conforme reGom8nda,;ões da ECT;

2.2.3. Utili=ar, quando cümpatíveis com a naturl:.=a 8 cündiçõe8 dI) conteúdo,
envelopes padroni=ados, de ê1cürdüCürrl 88 normas da ABNT;

2.2.4. Observar as ori,:.nta,]ôes cünticlas em guias 8 infürmativ(ts a 81?r,:.mforn,?ciclos
pela ECT;

Ane.:.:ü - C.:,rre.iü Inte.rn:tciNlsl - Cür,tratCo Múltipl.:. ECT : ./:=:ü13
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

REGIÃO DE VEr IDAS R,J-O,3 - Av. Paulü de. Fr,:.ntin. a9 - ::::0 andar - ':;,::nll'o) - Barra do Piraí/R,J, ::::7'1:::::3-1::0
Telefones: (2-1) ::::4-10-8485 e (:=:4) ::::-l-l:~-'I;::1::: -.::mail: rjr.3v.::nül3!Q;.(:c.rr.3iüs ..::üm.br
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2.2.5. Obs,?rvar a proibição di:! inclusão dos übjetos r,?lacionack'8 no art. 13 da Lei
N° 6.538, di3 22/06/1978;

2.2.6. Efetuar Seguro Obrigatório quando da inclusão d,? objetos classificados
como: papéis repre8entativ.)s eh3 valor ao portaclür, jóias, cédulas 8 moedas fora de
circulaç:âo, cheques a.) pürtador e metais pr'3ciosüs, obs,:!rvadas as condic~ô8s do:!aceitação;

2.2.7. End8reçar (:CIrretamenb:! os Objo3tOS13responsabili::ar-se pelas informaçôes
prestadas quanto êI SI::U conlt::LJdo, ficando r,::spünsávo?'1por quaisqu'3r Hros (lU d'3spesasdecorr,:mtes de infoJrma,~ãoincümpl'3ta ou errada;

2.2.8. Postar os objetos 13mUnidades previam'3nte?aCixdadas c.:,m a ECT;

2.2.9. Utili::ar, para conf'3cção di:: listas de postagem, o Sistema de GerenGÍam8nto
de Rem'3ssêls InternaciL,nais, quando forno3eido p81a ECT, aplicativo da ECT disponibili::::ado
no site www.corrt?ios.c,)nl.br ou sistema eletrônico próprio, quandü compatívt31 13autori::::adoJ
pela ECT;

2.2.10. Quando da postagem dl3 rnercadorias, apresentar os objetos
acompanhados dos r8spectivos Formulários de Postagem - AWB já pre'3nchiclos ou
utili::::ando o Sistema de G8r,::nciam,?nto di:: Remessas Int8rnaGionais, fürrh::cido pela ECT,
aplicativo da ECT disponibili::::ado no site www.correio8.com.br ou produ::idü por sua prt::tpria
conta;

2.2.11. l'Jo caso d8 ccah3ta domiciliária apresentar os obj'3tos nas condi,;ô88
estabelecidas pela ECT;

2.2.12. Apresi3ntar n.:' ato da püsta!],:'<mdtjs obj,::tos (I CARTÃO DE POSTAGEM;

2.~.13. Quando optar por (;onf.::cçElo própria dos formulários obrigatórios,
c(lnf,~ccionÉl-los segundo modelüs fornecidos pl?la ECT;

2.2.14. Restituir à ECT os "CARTÕES DE POSTAGEM", por ocasião da rescisão
do ANEXO ou descredencial11,?nto ele. pn::posto;

2.2.15. Em caso de perda ou e:,'travio do "CARTÃO DE POSTAGEM", a
CONTRATANTE devl3rá informar o fato :3. ECT, de illl8diatü, por escrito;

2.2.16. Informar à ECT, por I11I?iü de correspond8ncia, o ,?ndereçü para
apresentat;ão das faturas;

2.2.17. Informar à ECT, com anteced,?ncia nllllll11a de 30 (trinta) dias, quando
ocorrer mudança de ender':'<t;o para entrega das faturas;

2.2.18. Solicitar, quando for o caso, a coleta de en(;ürnendas, nas concliçôes
estabelecidas pela ECT;

2.2.19. An.3:,:ar I) respl3ctiv,) Aviso c1i~R,:.ci::birn8ntü Inlt3rnadünEd, já d8vidal11osnte
preenchidü, a cada objeto, se for o CElSO.

2.3. A ECT S8 c.:,mprol11ete a obsi::rvar integralmente ü TERMO DE CONDICÕES
GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS DE REMESSA DE OBJETOS POSTAIS
INTERNACIONAIS, apenso ao presente ANEXO;

An,,,:.:o - Gürr,,,iü InlernaciCon:11- CCon!ralü MúIlipl0 ECT :.: /2013
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

RE03I..'iO DE VEr JDAS RJ-LH3- Av. Paulo:,.:('" Frc,nlir" 9E"_;30 andar - C'3nlro:,- Barra do Pir~í/RJ, :::7C~-12(j ~
T ,1.,10)"080 (2') 0'-13-3<95 " (04) 04<3-131 O~ o",a;lo "'"M,ü",,,,,,,,,,,;,:,'.'.''''.b, ~ .'6~

http://www.corrt?ios.c,nl.br
http://www.correio8.com.br
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2.4. A ECT se obriga a:

2.4.1. Fornecer à CONTRATANTE:

Ci;JlI CORREIO( I

a) Cartôes de Postagem;
b) Certificados e Listas de Postagem;
c) Etiquetas de Serviço;
d) Aviso d,:: Ro?cebimento Internacional;
e) Formulário de Postagem - AWB.
f) Mod.?los para confecçãü pela CONTRATANTE de "Lista de Postagem" e

Formulários de Postagem - AWB; e
g) Guias informativos dos serviços.

2.4.1.1. Opcionalm6nli3, o clit3nte poderá produ::ir os formultiri,)s: Certificados/lista
di:: Püstagem, Aviso de RI::c':.bimentü, FürmulÉtricl dl3 Postagem - AWB e imprirnir (I Gódi~IO
d,:: barra, d,:: acordo com a fai:.:a numérica l~ (I algoritmo de cálculo do dígili) verificac/ür
fúrneGielos pela ECT;

2.4.2. Coletar os objetos, quando e:.:istir viabilidadi3 operacional, de ac.)rc!o com as
especificaçôes previam,::ntI3 acordadas;

2.4.3. Responsabili::ar-se pelo transport,:: dos objetos até 08 locais (!lo; destino e
pela entrega n')8 r8SpeGtivos \3nderel::os, por m.3iüs próprios ou por sl::rviqos contratados de
terceiros;

2.4.3.1. ~Jo caso d,:: r\::strilj;3o d,:! ,::ntrega no end,::r~"Jo do d'3stinatário indicado n,J
AWB, a rl:lrI't::ssa será .3ntrl::gue Gonforme legisla,?ão do país d,.:: destino e/ou normas
internas elos CORREIOS (ou de SI::UScontratados);

2.4.4. Rl::stituir os Avisos de Rec.::.biIllGnto Int,::rnacionais à CONTRATRANTE,
relativos aos übj.:>tos entregu,:>s e aos obje.tüs cuja l::ntrega não tenha sielo possível,
indicando s.3mpre a causa determinante ela impossibilidade, na fürma r'::gulamentar;

2.4.5. Restituir à CONTRATANTE os obj\:.tos com dev.Jlu,::áo pedida cuja l:.ntrega
não tenha sido possív\?I, indicando sempre a causa (h~t'3rrninant,? ela impossibilidad'3, na
forma regulamentar;

2.4.6. Indeni::ar à CONTRATANTE, no caso d8 ml3rcadorias e de dOGum,::ntos
r'?gistrados, quando (l(;c,rr,?re:-jravio pür culpa '3:.:clusiva da ECT ou di:: t,:.rceiros contratados
pela ECT;

2.4.6.1. As ineleni::açôe.s s,::rÉlo feitas de acordo com as prr3visoSes.::on:3t8nt'::8no
tl~rmü d.:>condiçôes el,::que trata o subit,=:m 2.1. I? nas Tabe.las de Pr':,qüs e Tarifas elos
n3spectivos serviços;

2.4.6.2. Não hav,?rá o pagamt:.nto de ind,?ni::aljÉto se for Gonstatada a inobservância
elo dispCJstonos subitens 2.1 _ao 2.2.; e

2.4.6.3. No caso de S.3guro com cálculo do valor por estirnativa, a ECT se res.:.rva o
dir'3ito de comprovar o valor real elo c.)nteLido.

3. Preço, Descontos e Reajuste

Ane:.:o - Corr.?i.} Inl.?ma(:iLon~ll- eLon1rale. MÚltipl.} EC! ;.; ./2ú.13
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FoJ,ha ~ Ç') .
3.1. Pr",;os 8 Tarifa~. . .. .. ---s~
3.1.1. Pela prestaçao dos s'3rvl';os contrata,jüs, deflllldüs na Clausula Primeira, a

CONTRATANTE pagará à ECT r'3spectivamentf3, os pre90S pro3vist,)s na Tabela ':(.3 Pret}Gs
8 Tarifas do Cürreio Int\3rna,::iünal '3 os relativos às '3mbalaQ'3ns '3 aos produto)s pré-
'franqueado)s constantes na Tabela ele Produtos Internacionais, vigr3ntes na data da
prestação dos serviços.

3.1.2. Para a Coleta Domiciliária, o prl3,~Ctserá ü mesmo praticado para os objetos
e:.:pr'3ssos do regime interno;

3.1.3. Não haverá cobranGa da co"?ta dOlllidliária quando for atendido um dos
requisitos abaixo:

a) Pelo menos 1 Objl?,toa ser col'3tado for da modalidade e:.:pr'3sso;
b) P'310rn'3nos 3 objetos foro?n1da modalidade Lo3veInternacional;
c) P'310menos 5 obj,3tos forem da modalidad'3 Mercadüria Econômica;
d) Quando a coh31acompr'?13nc(.?robjetos do reÇlirn\3interno) regulam\3ntados

para a coleta.

3.2. PromclI;ôes

3.2.1. A CONTRATANTE participará, automaticament,?, de programas
promockJl1ais ou del'idI3Iidade, vi!;18nt\::sdurant'3 a validad,? do contrat,), para 08 Serviç:os do
Corrt?io Internacional, com e',;c'3çãú do Sede' .. Mundi, para (I qual !lá um termo dI? adi?são
especifico.

3.2.1.1. A ECT S'3 r6SI?rvaü direito ele alterar ou I?:.:c!uiros programas promocic,nais
ou dI? fidelidade, di:; forma unilateral, a qualquer tempo, sem apr,ss,sntar quaisqulsr
justificativas à CONTRATANTE.

3.3. Reajuste

3.3.1. Os preços definidos para os servi,:os 13produtos previstos neste Contrat.) tém
suas vigências adstritas as lab'3las mencionadas no subitl::m ;;:.1.1 d'3stl3 An

'
3")), s'3ndo

altl3rados quando da rnodifica,;áo daE:mesmas.

3.3.1.1. Os pr\?ços e as tarifas relativos aos serviços e produtos abrangidos por
8ste contrato serão reajustados nas mesmas datas 13Sl3(IUndü ('8 mesmos Indic;'3S dI?
atuali:::a(:ão das respectivas tabelas e tarifas

4. Condições de Pagamento

4.1. As Gondiçô'3S di=-:pagamentü estão prl?vistEls na CláusulEl 8e:.:ta do contrato do qual este
Ar\lEXO faz parte.

5. Disposições Gerais

5.1. Em caSI) de e:..travio de documentos registrados, a r'3sponsabilidade da ECT
está limitada aos pr,:.f?ot:;pc'stais mais ü valor do Seguro Automático pr6visto na Tab\3la d.?
Pre~:os ':' Tarifas do Correio Internacional;

4
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5.2. Em caso de '=.:-:travio,espoliação .)u avaria total da r,?messa internacional
cont,::nd0 rn,::rcadorias, a responsabi/idadr3 da ECT .:,:stálimitada aos va',)rr?s e crit.sriüs de
ind'3ni::at]áo .?stabelecidos no TERMO DE CONDIÇL.'E::.: 13ERAIS DE PRESTJ.Ç.4C' D08
SER \ 'IÇ,JS DE F.'Efl.1ESEiA DE OBJETe,S PI:'.STJ.IS INTEF.'N.J.(:/üNAIS, apenso ao
presente ANEXO;

5.3. A CONTRATANTE r'3sp'Jnderá pelo cumprirn':lnto das e'.:igências r,?/ativas à
dücum,?ntat;;EIC'fiscal, na formEi da I'?gislaç:ão vigl?nte, bem como por todo e qualquer tributo
que possa ou venha a ser e.'.:igido,dec,)m?nte do conteúdo düs objetos pOBtados;

5.4. Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes dü Contrato do qual 8stt?
ANEXO fa:: parte, para efeito d,? cumprimento elas bases acordadas entre as partes.

5.5. Quanto aos aspectos op,?racionais, est\? ANEXO poderá ser revisto total ou
pareialmentl:: a qualquer época, mediante prévio '?nt,?ndimento entre as part.ss.

5.6. O pr,?sentr? ANEXO é. parte intewant8 cio Contrato cell?brado '3ntre a
CONTRATANTE e a ECT.

6. Vigência do ANEXO

A partir da inclusão dest,? ANEXO, ficando vigent,? até a data clt?enc,?rram,?'nto do
Contrato originário ou, antes d.?'stadata, !="Jrmeio de assinatura de Termü Aditivo, conforme
d.?scrito no subitem 2.:2. cio Cüntrato do qual ,?'steANEXO fa:: parte.

APENSO

TERMO DE CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS DE REMESSA DE
OBJETOS POSTAIS INTERNACIONAIS

1. OBJETO DO TERMO

1.1. Este TERMO apre8'o:nta a8 Condições Gerais de Pn?staq{lü dos Serviços de Remessa
de Objetos IntHnaGionais contratado pelo REMETEtJTE junto aos CORREIOS _ Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - , à 'O::'(:.::,;;áüdas obrigaçôes dispostas ,?rn Contratos
específicos assinados pür 8rnpr'?~lado autori::ad,) düs CORREIOS.

2. DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

2.1. Obj'3tü Postal Internacional 8 todo documento ou mercadoria encaminhada sClb um
mesmo AWB - Airway BiII ou CN :22, após ser aCl3ito pelos CORREIOS para slo:rentr8gue ao
destinatário.

2.1.1. Os documentos instrutiv.)s da r.::ml?'ssaSEIO: o formulário d,? po)sta~lern lO:o) f,:,rrnulári0
de postagem do S8rviç;ü SEDE" MUNOI, ambos chamados n.3st,:.doculll,?nto de AWB.

2.:2. Os servit~os d,? remessa de o/:tj,?,t.)Sinternacionais disponíveis são:

Ane:':0 - Co:,rrei.:.Int'"rnac;.:.n:11- C:ünlrat.:. MúHipl.:. ECT :-: ./;20.13
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

REGIÃü DE VEI.IDAS RJ-Ot3- Av. P3ulü d,,, Fr,:.nlin, 9~1- ;3° Elrldar - (;,,,ntrü - 8:lrra d.:. Pir3í/R.J, 271 ::::3-1:::0
T.'ofo"." (0<)04<"'''95 8 (04) 244"-1,;1é - ,;maU,'j,.v,;n06@c,)nek,s."om.<' & 1-----'"
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a) Documentos: Priüritário e EC'Jnc,micü;

b) Carta Mundial e AHograma Intt::rnaciünal;

c) SEDEX MUNOI, para Düeumentos e M.?rcadorias;

Ct-ill CORREIO( I
ANGRAPRfjy

Proc. rf'~(t~I V4
Folh~ ZSG . -
---....-.~-

d) Mercadorias: Lev,?'Internacional e M!?rcadoria Econômica;

e) E:.:press Mail Service (EMS ): Documentos e Mercadorias;

f) Sur Postal: Documentos;

g) Mala M.

3. DA ACEITAÇÃO

3.1. O REMETENTE e os CORREIOS aceitam qUI?as condiçô8S ,?stipuladas n,?,:::ti?,TERMO
preval,sç:arn no caso de qualqu\sr conflito (lU incünsistência com outra d'sGlaraçãü escrita ou
verbal I?,'.:istentesentre as partes, sendo que nenl1um f3mpregao:lo dos CORREIOS tem
autoridade para alterar os terrnüs I:: condif?ÔeS ,sstathslecidas, ou fa::er qualquer promessa
6m nome dos CORREIOS.

3.2. Caso qualquer das cláusulas deste TERMO seja, por qualquer motivü, desprovida da
8:':,~cutori,~dad8, os demais termüs I:: condh:::õesperrnan'3c\srão intl?gralmente '3m vigor.

3.3. O C~J22 deve ser utili::ado no serviço L'?'ve Internacional, sern 'finalidad'3 cülw::rcial. ~J08
dl3mais casos, o docum'3nto utili::adü s,?rá [I AWB. Documentos acündicionados em
envelopl?S nÉIÜn'sclsssitarn dosprlsencl1imento di? formulário.

4. DA POSTAGEM

4.1. O REMETENTE pod'3rá ,?'nviar, p,?los slsrvit]os de remessa de objetos internacionais
c1ispünív'2is, docurnentüs, amostras, pr,::sentlss 13mercadorias comerciais e:.;portados por
pessoa fisica ,)U jurídica, cúrn ou ~:erncobertura cambial.

4.2. A posta~lern ,?'stárestrita às a~léncias qu,? compEtem a nscli::.de cada um dos serviços de
r6messa.

4.3. Os objetos d.?v'::.ráoser apr6s,?ntados f,?chadús, ficando (I REMETENTE responsável
I="SI3 veracidad,~ da D'3clara'jão de Cont'3ud'J I? do l/alar do übjeto. O valor (;ünstante da
D'3clara,~ão de Cünteúdo não pocit?r;3 diferir do valor inscrito na f.•Jota Fiscal an'?',a à
rl?messa, ,sm caso de 6:':pürtaf1;3ücümercial.

4.4. O valor m,?rcantil má:.:imo das remessas cursada.s com DeclEtrw?ão Simplificada de
E;':portaf;ão (DSE), está limitado ao equivalente a US*i 50.0üO,OO (cinqüenta rnil dólar'3s dos
Estados Unidos), observadas as esp'3dficw::ôe8 de h3!Jislal]Élo dús ór~láüs gesto)r,:::s e
anUI3nt.:::sdo Comércio E:.:teriür Brasili3iro e as restriçõ,s8 düs opf:::rad,X,?Se autoridad'3s d,?
caLla pais de destino.

6
Ana:-:.) - C.:.rreiü ''''[,:.rnac:iün~ll- Cc.ntralü MÚltipk, ECT:-: ./~013
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4.5. Não s,::rão ac,~itas postagens di:'! remessas para entrega cüntra paçlalll,=.nto de 1a:-:a8 \
postais pelo destinatário.

4.6. Para o Servi,~ü SEDE:, MUNDI não serão aCI::,itas postagl?ns d,? remessas cujo
endereço do destinatário seja Cai:.:a Postal.

4.7. Não seráü aC'3itas postagens de rernl3ssas qUI?contenham:

a) Obj,?tos Perigosos como esr-lI:.cificado 13mnormas nacionais ou internacionais para
transporte 38re,) (ou terr8stre (ICAO - Internae:iünal Civil Aviation Organization,
IATA- Internacional Air Transport Association, DAC - Departam,:.nto de Aviação Civil,
DGR, IMDG-Code, ADR, T.I ou outras);

b) Moeda de valor corrente;

c) Armas e munic;ô8s;

d) Qualqu,::/" bl:Jm cuja e.:porta,;;ão esteja susp,?nsa Oll vetada p81as autoridades
brasileiras;

e) Oualquer b,:.m cuja importação ,:;.stejasuspensa (lU vetada pelas autoridad,:,s do país
de destino;

f) Bens que constarem como proibidos no sita www.com3ios.com.br.
g) Ouaisqul?r outros bens ou produtos proibidos por lei, tais como, ,:.ntorpecent'3s,

produtos prüt':.~lidos pela. legislação ambiental, l?tC.

h) Objetos cuja rl?rnl:.ssa contraria a C(lnv8n,~ão P(o~;tal Univ.:,rsal, Regulamente. dI?'
Encorn'3ndas Postais (lU o RI3gulalll,?nt(, di? Com3spond,~ncia.

4.7.1. Adicionalment'3, para o S'3rvic~oSEDEX MUNDI, não serão aceitos:

a) Amostras, Prl?sentes ou Mt?rcadürias com valor mercantil supl?rior ao ,?quivalent'3 a
US$50.000,OO (cinqüenta mil dólares arnericanos);

b) Ouro, jóias ou artefatos de jüalllcsria;

c) Gemas e pedras preciosas;

4.7.2. Cabe ao r,3mr~tt~ntev,~rifica~SI? 3 remessa não SI? enquadra nas rr3striçô,?s acima.

4.8. Para obt.?r inforrnacôl3s adicionais, I) REMETENTE dev,?rá contatar Ulllêl das agénciO:ls~ ~
dO:3 CORREIOS, aCc3ssar (I Sit8 dos CORREIOS na Intt3rr-18ttWWw.cürreiüs .•x.m.br) (lU a
Central ele Atendimento ao Client'3 (CAC), pl?lü 1elefon,? 8003-0100 - Destinado a capitais e
r8giães metropolitanas ou 0800 -7~5 7282 - para as demais localidad,?s brasileiras.

4.9. No I?rlviü de Amostras, Pr'3Sc?nte8(lU M,3rcadorias, o REMETENTE é ü responsável pela
apresenta'~;30, para '?ncarninl1am,?nto junto da r'3rnessa, de tixlüs os documentos

Ane:.:,) - Correio:. Int'3rnaciünal- Cür,lrato MLrlliplü ECT:.; ./2ü13
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necl::ssários para desembaraf?o alfandegário no Brasil e no país de ch::stino, conforme lista
abaixo:

a) Nota Fiscal, se pessoa jurídica, ou "Declara.~ã,) no Campo Infc,rmaç:ões para
Alfândega" do AWB ou o Fürmulário CN 22 - D'3clarW;:á'j para a Alfânc!l::ga, se
pessoa física.

b) Fatura Comercial (Commerciallnvoice);
c) Outros dücumentos 13:-:igidospelas ::tutoridad.38 do Brasil ou do país de destino.

4.10. A postagf?nl só 813rá concreti::ada após a aCl3itaçáo pelos CORREIOS, com a
assinatura do seu representante 8 aplicação d.) carimbo datado!" no AWB I?com a emissão
do recibo financeiro do serviço.

4.11. Seguro Adicional

4.11.1. f\j:30 serão aCE:itas postag.3ns' d'3 documentos com c1'3clara,::ão de valor, pür
cons'?qüo?l1cia,nEtoserá p,)ssíwd contratar o seguro adicional dos CORREIOS.

4.11.2. Para contratar o seguro adicional para remessas de mercadorias, o REMETENTE
deverÉl indicar sua opção na AWB, s8ndo o LlI1ic~()ri3sponsável por tal opção e pelo
pagam'3nto dei resp'3ctivo Ad Valorem a titulo de prérnio do seguro contratado.

4.11.2.1. O valor s'3gurado poch?ráS'3r no valor parcial ou total declarado, observado o limite
de U8$10.000,00 (de:: mil dólar138 dos Estados Unid,:os) e o limite aCt,jto pelo pais de
destino.

4.11.2.2. Para (I sl::rvif;:ü SEDEX MUI'JOI m.::rcadoria, ° valor segurado podi3rá s8rf6ito
e:.~clusivam,::nt8 p'31.)valor total declarado, observado ü limit,:: d,:: US$~O.OOO,OO.

4.11.3. O valor segurado, contratado 13mReais, não pod,?rá ':::.:ceder (I valor real do obj8t'J,
conforme indica'?ão constante em Nota Fiscal, n,) Formulário AWB, CN 22 8 no COl11merGial
Invoice, confürm'3 documl3ntos que instruam a r\31118ssa(Nota Fiscal, AWB 13Commercial
Invoies).

4.114. No caso de Seguro com cálculo do valür por \3stirnativa, a ECT se r,?serva (odireito de
solicitar a comprovaç:ã(l do valor r'3al do conteúdo.

4.11.5. O limite l11á.~imode. val.x sl::gurado da /i1I?rcadüria é U8$ 10.000 (di?:: mil d,:.lar'3s
amHicanos) ou equivah?nte '31TI outra mOl3da, observad.}s os limites '3 restriti.:,es dI? cada
pais de d,?stino, disponívl3is em nossas agén(;ias 13pelo site dos CORREIOS na int~rnet
(www.correiüs.com.br).

4.11.6. !'Jão será p8rrnitida a contratação do seguro adicional düs CORREIOS para
cobertura clI3 anti'Juiclades, c8ràmicas tais COITloJ porcelana, I(luç:a decorativa, r6líquia
ornamental, arti90s d,? vidro, produtos que podem causar rJl?ri~loou dano à pessoa hunnna
ou br?ns dos CORREIOS e de seus c,xltratados, produtos proibidos ou suj,3itos a r8strições.
O 813gUro adicional nÉlo cobre, também, quaisquer danos a obj,::to::: frag.3is f~ül(ocados 13m
í3rnbafag.?ns não apropriadas ekJu inadequados para transporte p'310sCORREIOS.

An'3:':'::'- Cú/T.:!iü Interroa,~io)nal- CürolrOllü Múlliplü ECT .-: ./2013
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4.11.6.1. Caso o REMETENTE üpte por NÃO fa::er s'3guro aelick.nal das m,?rcadorias, na
ocorrência dI:: e..:travio, 13spolidljáo ou avaria da r'3messa internaciünal, o relTlf3tente taá
diro?ito ap,?nas ao Sl?~,uro Gratuito, vari;3vl?1 ele Et,::ordo cüm a rn()elalidado3 do serviço
contratado.

4.12. Impossibilidade de entrega da remessa no endereço de destino

4.1~.1. Para casos d,? impossibilidade de ,::ntrega aI) destinatário, I] REMETENTE dev'3rá
indicar na AWB sua opção d,? aut(xi::ar os CORREIOS a procedl3r à devolw:;ão da remessa
ou tratá-Ia corno abandonada.

4.12.2. Caso solicit'3 a devolw;EIO da remessa, I) REMETENTE 'fica ci.::.nte que lhe seráo
repassados os custos de d'3volu!]ão, a serem pa~los quando da retirada das r'?ITIi?8SaSna
ag,?'ncia indicada em Aviso de Ch,?gada.

4.1 :2.3. Serão incluídas nos custos di:' devolw:;ão, as despesas ele transport,?, despesas d,:!
arma::enagl::m, outras ta:-:a8 cobradas 1=',?locorreio de destino, despesas d'3,~orr,::.ntesda
cf,?volu,?ãü '=:111funç:ão d.? náü aceitaçáo d.::.sObjetos Postais Intl3rnackmais por autoridadl?
alfandegária, ta:.:as aduaneiras, l?nCar'J')s governament:ds ':' outras dl'1Spi?'SEtSatinl3ntes.

4.13. Registro no SISCOMEX

4.13.1. No AWB, o REMETENTE dl?Verá declarar se a rem'3ssa está ou não suj,?ita a
DeclarWfão Simplificada ele E:.:portac:..~ão- DSE I)U D'3G1ara,?ãode DeSpaGI1Clde E;.:pürtaç.30-
ODE, para Registro no Sistl::rna Intl2.Glraclode CürnérGiClE:.:teriür - SISCOME:<, sendo (I único
responsáv'31 pela opção tomada e sua adequação à legislação brasileira.

4.13.~. No caso de e:.:pürtaçãü por DSE (I REMETENTE pod'3rá nOrTI8ar os CORREIOS
como seu r'?'preS'3ntante para que i?fetul? ü Registro no SISCOMEX.

4.13.3. Caso o REMETENTE prüvid.:.nci.3 os re~listrüs, d8vl:.rá apor a num.3ração n(. campo
próprio do formulário de postag81T1.

4.13.4. Estarã,) sujeitas aü re~,istro no SISCOME,( as remessas apr'3sentadas pelo
REMETENTE contendo:

a) Amostras ou Present,?s com Valor Declaradü acima di? US$ 5.000,00 (cinco mil
dólar,:.s am'::ric::anos) (11.1 o equival.?nt8 em outra mo~da para ü Se/viço SEDE'''::
MUr~DI e adrna de US$ 1.000,00 (mil dólares americanos) ou o equivalo?nte em outra
moeda para os demais st::rviços.

b) M3rcadorias e:.:pürtadas I)ür peE:soa física ou jurídica, Gom (.u sem cobertura
cambial.

4.13.5 Caso (I REMETENTE nClmeÍl? os CORREIOS como seu agi?nte para r
'
3gistro no

SISCOMEX, conforrn'3 itern 4.13.2, os CORREIOS S8 r'?'sponsabili::aráo pela inscrição cio
núml::ro da DSE ne,campo próprio do AW8 8 inklrmarão (I 111138moao REMETENTE.

Ane.:o - Cürre.iü Ir,lernad,jn:t/ - Cünlralü MÜI!iplü ECT ;.; ./2013
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P~.~O .~~'? I\~
Folha --"=,S:;..L\.a- __

rI"ICORR~ ~'
4.13.5.1 Quando o REMETENTE nom,?ar os CORREIOS como seu agl?ntt? para ef8itos de
Registro no SISCOMEX, ,?starâ autori:::ando os CORREIOS a preel1(~herem em seu nome
quaisquer documentos n,::cessários para o Gumprimento ele leis 8 t'.?gulamentü8 aplicáveis, e
a agir como S'?Ua£lente para fins d.? alUmdega t=:controle de .?,:.:portaçáo,sem, entretanto,
haver qualquer n::sponsabilidade dos CORREIOS, com r.::la,~ãoàs informaçôes pr.::stadas
pelo REMETENTE.

4.13.6 No caso de '?:.:porta'jões ou remessa de amüstras, o REMETENTE se responsabiliza
pelo corrl3to 8nquadram8ntü das m8rcadorias na Classificaçãü Fiscal dI:: Mercadorias
utilizada p81a Secretaria da Ri3ceita Federal - r'leM (Nomenclatura Comum do rv18rcosul),
estendendo essa respünsabiliclad.3 aos custos 8 despesas deCl:.rr'3n1t?Sde quaisquer
informa,~ôes erradas.

5. DA FISCALlZAÇAO ALFANDEGÁRIA

5.1. Todas as r,?m8ssas serão apres,?ntadas p,::los CORREIOS (ou por seus contratados)
para fiscali:::ac:;ãüpelas autoridades alfandl3gárias brasileiras.

5.2. A s,::u critério ;3 a qualqu'3r tempo, as autoridades alfand'3gárias poderão abrir as
remessas contendo mercadorias para verifica,;:ão dü (:ünli::údo.

5.3. No destino, as rl3messas ficarão sujeitas às r'3gras di? "fiscali:::aljEloestabl31eddas p'3las
leis e regularnentos do país de d'3stino. Os Corr,?ios ou as Administra'i'Il?8 Postais
estrang,?iras não podem int,::rferir no procl?Sso d'3 fiscali::ação alfanch?gária.

6. DO TRANSPORTE, DA DISTRIBUiÇÃO E DOS PRAZOS

6.1. Todas as remessas s.?'rãü transportadas pelos CORREIOS (ou por seus contratados)
até ü país de destino.

6.2. No país dI? d,?'stino, as r.?messas SN;30 distribuídas no encll?'ref~Ctdo dl3stinatário,
conforme indicado pelü rem,?t,?nte na própria r'3m,;.ssa "~/ouAWB.

6.2.1. No caso de r,?'striçÉLodI:: entrega no end.?r'3(:o do destinatário indicado pelo
REMETENTE no próprio objeto e/NI no AWB, a remessa si3rá entregue conforl11.?"sgislaçáo
do país dI;' destino 8/üu normas into3rnasdos CORREIOS tou por Si3US cc.ntratados).-•• 6.2.2. As rem.3ssas aceitas no ender.?ço do d'3stinatário serão consid.3radas entmgue.s em
perfeitas lx,ncliciões.

6.3. Os pra::os 13stimacios d.?'distribui,~ão, em quantidade d.3 dias út'3is, estarão disponíveis
nas agéncias, no sit,:. elos CORREIOS, na int8rn.?t (www.corr.?ios.com.br) e na C.?ntral de
Atendirnent.) aü Clit?ntE! (CAC) , pt?lo telefon.3 3003-0100 - Destinado a capitais e regiões
metropolitanas ou 0800 -7:25 7282 - para as d'3mais localidades brasileiras.

6.3.1. As remessas int,?rnacionais estão sujeitas à retençào po31asautoridades aduaneiras ou
gDvernamentais para wsrifica':;Élo ele conteúdo ou aplica'jáo d8 tributos de il11porta,;;ác.'JU
outros, de acordo com a 18~lislação de cada país. Os atrasüs decorrent,?s di::SSI;' tipo
específico ele proc.?dimento nã.) foram consid.?'rados nos pra::os divulgados.

An,?:-:,:,- Cürrei0 Ir,lernaGic,nal - Cc,nlral,j Múltipl,) ECT:-: ./2013
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Proc,1'1 ( ..2:1~C. '!d
7. DA DEVOLUÇÃO FOnl~ S~:Yb
7.1. No caso de a .?ntre!]3 88 tornar impossív,?I, pela ausência t'3mp.jrÊlria, mudança de\\
domicilio, morte, recusa do d,?'stinatário ou por outrü motivo, as ren1.:;ssas s,?'ráo tratadas
corno abandünadas i)U devolvidas, Günfürme orientação do REMETENTE no AWB.

7.2. O REMETENTE, ao optar pelo rec,?birn,?nto 13m devoluçá'J da R.:;messa, S'3
r,?sp,jnE;abili::a por ind.?'ni::ar integralmente os CORREIOS, conforme ü d8scrito no subitelll
4.12.2. e 4.12.3.

8. DAS INDENIZAÇÕES

8.1. Atraso

8.1.1. ~Jo casü em QU'3 ocorrt::r atraso na entrega do Servi,~ü d8 SEOEX MUNOI, o
REMETENTE terá direito a rece.be,r urna ind,?'ni::ação no valor dos pr,o,';ü8 postais pagos,
exc8to se:

a) A r,:;messa apresentar problemas rela(;jonadüs à 'forma d,? '3rnbalagem, ao
acondicionam,?ntü, à docunkmtaçâü üU ao s.?u cont611e1o.

b) A remessa ficar retida para fiscali::ação ou pagamento ele tributüs !=,,:das autmidadl3s
competentes no Brasil, em algum país de trânsito, ou no pai's de destino, cujas
d8spesas ficam a cargo do remetent,?

c) As inforrna.?óes do ender'?'çü do d,?'stinatário constante do AWB não r?'stiv,?rel11
corr6tas ou completas, inclusive quanto à indicação do Código Püstal do endereço
do destinatário. .

d) O ender,::ço d,~ entr8£la do destinatário estiver situado em ár'?'Elná,) acessível para
entrega.

8) O destinatári.::. .?stiV'3rausente cio enderel,?o indicado no mOnl8nt.) da apr.3sentaçáoJ
da remessa para entn?ga 8 não 11oL1V,?r outra pl?ssoa para reGI?b,::ra r,?m'3ssa.

f) O destinatárii) não n::sidir mais nü ,?nder':;ço indicado.

g) O destinatário, ou outra p8ssoa r,?sponsÉlvel qUI?,l~stl?,jano ,~nd8r.?(;Oindicad.J, se
recusar a receber a remessa.

h) Ocorrer situaç':II?,s de caso fortuito ou força maiür, tais C,)I1"IO:t,:,:rr'?'n1otü,ciclone,
tí3mp,?stade, inunda,?ão, guerra, queda d,? ct.?rOnaV'3,ernbargcl, cürll:li,:;6es clirnáticas
inapropriadas, grew~s, atos (ouümissôes de autoridade públicas, etc.

8.2. Extravio, Espoliação ou Avaria Total

8.2.1. No Gaso d,? e:.travio, 13spoliaç:ãoou avaria total da r,?rne8Sa int.::rnacional cont.?'ndo
mercadorias, quando tiv'3r sido contratado seguro opcional, o müntante a S,3r indeni::ado
corr,?'sponderá à soma das seguintes parcelas:

Ane.:.:ü - C(,rr03i,) Ini,,,rrfÕlGiünal - C:,:.nlrE,tü Múltipl,:, ECT :.: ./2013
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8.2.2. No caso de e.travio, 8spolia,~à() ou avaria total da remessa int,?rnacional GontE;ndo
mercadürias, quando NÃO tiver sido Gontratadc, S\3gUro opcional, o montante a ser
inclt?ni::ado cc,rr,?'sp(lnder;áà sc,ma das seguintes parcelas:

a) Valor do si?guro gratuito, variáv,=1ele acordo com a modalidade do serviço;

b) Preços postais corn:.spond'3ntes à e'.:ecUI];30 do s,?rviç(l equivalente, na data ele
autori::a0ão do pagamento da incleni::açÉto.

8.2.3. No cas(I de e:.:travio, espoliação ou avaria total d,:; documento com registro, .)
montante a 8er pago correspünd.3rá ao valor relativo ao s'::guro gratuito 8 08 pre,~os p,)stais,
constantes da tarifa pc,stal internacional, vigenteE: na data da autori::ação de 8'?U pagam,?nto.

8.3. Espoliação ou Avaria Parcial da remessa

8.3.1. ~Jo caso de espoliação ou avaria pardal da rem'38sa internacional cont'3ndo
mercadorias, quando tiver sidCocontratado s,sguro opcional, o montante a SN ind'3ni::adD
comsspond,?rá ao val,)r da mercadoria faltante qu,:; consta na ~Jüta Fiscal ou no AWB
proporcional ao Valor Segurado.

8.3.~. t-Jo caso cf'3 eSlx,liaqáo ou avaria parcial da r.sme8sa internacic,nal cünt6ndo
mercadorias, quando NÃO tiver sido contratado seguro opckmal, a importânCia a ser paga, a
título de indeni::açãü, será equivalt?nte ao dano causado, proporcional à fração do S'?Qur.J
Gratuiti), variáVi:3Ide acordo com a modalidade do serviço.

8.4. O REMETENTE aceita e concürda que os CORREIOS não s,?rão r.?sponsáveis por
qualqu,sr outro tipo de prejuí::o direto üu indireto, inclusive p,?rda da r6c,sita, lucro, m.:;rcado,
licitaqões, perda do uso do contelldo ou p,?'rda d.? oportunidades, r.?sultant'3 de cltraso,
entrega equivocada, e:.:travio ou dano da remessa.

8.5. Os CORREIOS não ind,?ni::arEI(i rellli?ssas ,?:.:traviadas ou danificadas decorr.::ntes de
situa'iôes de caso fortuito ou forlJa maior, tais C,)IllO: t8rr'2-moto, cio:;lon,::, tempestade,
inunda,~ão, guerra, queda di:: 8erünav.3, embar90, conelÍf~ô,?s climáticas inapropriadas,
grev'3s, at')8, omiss.:.es de autoridade públicas ou similares qUi? ocürr,:;rem SI3rIl que haja
culpa dos CORREIOS.

8.5.1. Da mesma fürrna, os CORREIOS não serão responsáv'3is por danos d'2- nature::a
elétrica, magnética ou por p'3rda ou avaria de imagens, Wav3'::ô,?Selt::trônicas, k,tográficas
ou de filmagens.

8.6. Para fa::er jus ao reGI?billlt:mto das incl.sni::açô.3s pr'3vistas n88t,? TERMO, o
REMETENTE d'3verá apres,?ntar reclama,::ão fürmal por meio do site dos CORREIOS na
internet www.corr.3ios.com.brouporrnei.)daCentrald.?Atendimentoa(.Cliente (CAC) , p.310
teleforll? 3003-0100 - Destinado a caDitais e regiô,:;;s metropolitanas ou 0800 -725 7282 _
para as .:It=,mais localidad'?8 brasileiras, no pra::ü d,?' at,~ 90 dias a contar da data da
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T6Iek,r,,=.s: (~4) ~-l.13-2-IEt5 e (:24) ~-1-l3-131 ~ - ,:-m3il: rjr,;:venüE;@Cúrrt:'ÍCo2.com.br .
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

postagem da r,3meSSêI.Após .?8te pra::o, os CORREIOS considerar;3o a remessa Gomo
d,::vidamente entre~lu,::, não cabendo mais qualqu'3r tipo) de r.?clama(:ão ou pedido de
indeniza,]âo por parte do REMETENTE.

8.i. Para ocas.) di?,indeni::a,?ão deverá ser resp.::itado o pra::o pr,::visto nos r,::gulanv:mtüs a
que se suj'3itam 08 CORREIOS, necessário para as averigua'lô•3s pertinent'3s.

9. RESPONSABILIDADES DO REMETENTE

9.1. O REMETENTE é r.?sponsáv.?1p\::lo pagamento dos pr,?çü8 postais relativüs à remessa.

9.2. O REMETENTE c/'::V'3 assr?'gurar-se de que ü Objeto Postal Int'3rnaci.)nal \?rtcontra-S8
aclequadament'3 embalado para transportl':! e manuseio Si?guros, e (J,::: qLh3ü end'3rel]ü do
d\3stinatário indiC::ldo n('\ próprio objeto) 13nü AWB, quando -f,x o caso, está completo,
incluindo o número d,? telefone, ü códigü dI?,encler'?'ç;am,::ntopüstal e (I .3rtderi3çü .:detrônico
(e-mail), se e:.:istente8.

9.3. O REMETENTE, no caso de falha d,? sua parto?no cumprimento de quaisquer "?oisou
regulal1l'3ntüs aplicáv\3is a qualquer das obrigaqões ant,3riorrni3nte d,3scritas, concorda .?m
indenizar os CORREIOS e mantê-los livres '3 i"?sos ele toda ,3 qualqu'3r reclamação,
reivindicação, r,?sponsabilidade ou desp.?sa.

1O. RESPONSABILIDADES DOS CORREIOS

10.1 Os CORREIOS responderão por perdas, ,?.spolial~ãoou avaria tütal nas mercadorias
transportadas nos limit,38 ':.stab':.leciclos no present'3 Termo.
10.2. A responsabilidadé düs CORREIOS pelos Objetos Postais Int'3rnaci(lnais está limitada
ao proC1::SSOqu.:: S.3 inicia quando dü recebirnent(l cios Obj8tos Püstais Int,:;rnaGio:maisdo
REMETENTE e S,3 8ncerra quando da entr,::qa EI(I destinatário, at8ntando-s,? para as
e:.:Gludent,::s ele r,:"spr:msabilidad'3 assinaladas n.?ste instrumento, notadam.3nte as prl?vistas
nos subitens 8.5 e 8.5.1., e:.:cluindo-se assim, qualqu.?r responsabilidade elos CORREIOS,
por fatos ocorridos ant,,=,sdü efetivo recebim.3nto ou depois da .::fetiva entrega.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONTRATO N° ; ANEXO N° 05

LIMITES DE DIMENSÕES E DE PESOS

1. PESOS E DIMENSÕES DOS OBJETOS

1.1. LIMITES DE PESO

1.1.1. CARTAS NO REGIME NACIONAL

a) peso má:,.:imü2 f(g;

b) fai:.:as de P'=:SÜS, 8rn gramas, até 500 gramas, consideradas I:.ara 8f,sito de
tarifação:

Até 20
Mais de 20 até 50
Mais de 50 até 100
Mais de 100 até 150
Mais de 150 até 200
Mais de 200 até 250
Mais dt? 250 até 300
Mais de 300 até 350
Mais de 350 até 400
Mais ele.400 até 450
Mais de 450 até 500

c) aos objetos cüm P'3Süsupl?rior a 500g, 8erElOaplicadas as mesmas condiçõ'3S d,:!
VALOR 13prl::staç:3.o do SEDEX (encomenda l:(.:pressa - modalidad.s SEDEX -
tratamento acelerado de objetos).

1.1.2. IMPRESSOS - REGIME NACIONAL (Impresso, Imprl;'ssú Esp,se:ial, Mala Dir.sta
Postal)

a) postados em maç')s ou pacotes: rná.:imo di? 10kg;

b) postados iSüladamente: mir.:imo de 5 kg;

c) acondicionados em malas ab8rtas dirl3tarnen103p,3108 editores, distribuidores e
S'3US ag.sntI38: rná:-:imo de 20kg;

1.1.2.1. Os objetos com peso superior a 1.000 gramas: pr'3ço único para cada quilo ou
fra,~ão 8)(ce.dente.

1.1.3. MALA DIRETA POSTAL DOMICILlÁRIA

1.1.3.1. Peso má)<imo: 300g.

An'3":ü nO .. Limil'3~: d8 Dimen:?,:;,;:::';' d,;; P'3SüS- Conlré,lú MLllliplú ECT :.: r l° ./::.00
DIRETORl.'l. RE':;lor JAL [,(; RI,) DE JAI JEIRCI -REGIA!] DE VErlú.~.S 06 SUL FLUMIf lEr J8E E (;ij,STA VERDE

End.:,r';.çü: Av. Pé.ulü de Frünlin, fIE' - 3° andar - C'3nlrü - Barra do F'iraí/liJ, ::::-'1::::::-1::'ü
Telo;;k,n,~~;:(~.1) ::'-1-1-;3-8.195 ':> (~.I)2.)-1:::-181:::: - .:,ITIEtil:rjr,?v.?nüt3@L"jrr.:,iü~..L:,}m.br



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1.1.4. MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL

1.1.4.1. Peso máximo: 500g.

1.1.4.2. Os amarrados nãü poderão ter p,?'sosuperior a 4kg.

1.1.5. MALA DIRETA POSTAL BÁSICA

1.1.5.1. Peso má~:irnCJ:20~:g

1.1.6. ENCOMENDA NACIONAL

ctili CORREIO< I

MODALIDADE PESO MAXIMO
Encomenda PAC ENCOMENDA PAC 30 KG
Encomenda SEDEX 30 KG
EA:pressa SEDEX HOJE 10 KG

1.1.7. DOCUMEr~TOS E ENCOMENDAS INTERNACIONAIS

MODALIDADE

DOCUMEr-JTO

ENCOMENDA

1.1.8. MALOTE

- econômica
- leve . rioritária
- leve 8Gonôrnica

1.1.8.1. Peso Illáximü: 30 I\g.

1.1.8.1.1. Acima d'2 30 k[l o rnalote será rl2clIsadü 12devolvido ao clienti3.

1.2. LIMITES DE DIMENSÕES

1.2.1. DIMENSÕES MíNIMAS E MÁXIMAS

a) Dimensôes Mínimas

i - Envelope: 90 nlm :v. 140 mm

ii - Em forma de rolo:
Comprimentcl -:.duas ve::i:lS (I diâmetro = 170 mm
A maior dirnl::nsão não pode ser inferior a 100 mm

b) Dimensôes Má:v:irnas:

i - Envelope:1
Comprimento + largura -:-I?spessura = 900 rnrn
A maior dirTI,2nsElon:30 pode 1~:':ced8ra 1300 mm

P.n,?:.:ü1'10 •• Limite.s .:r.:" Dim.:-r,26,,,::: ':' d,,, P,,,:::.:•.s • Co:.nlrEllo:.MlJllir.lü ECT :.: r l° ./':..00
DIRETuFII:'-\ RE.3ICofj,l\.L [lIj RiCoDE Ji'.t JEIF:O -REGIAC, [,E VEr 1['AS ü6 SUL FLUMlllEt ISE E C;':'.STA VEF:DE

End,,,re.'~:':l:Av. Paulo:. d", Fr.::.nlin. ~18- ]0 :u'ILJ~r- (;,,,,nlr.:. - 8arra .:J.:,Pir:,í/RJ, ::271 :2:3-"':::0
Tel,,,[.:.n6s: (:::-1) :::-I-IS-.::-!~15 ." (:::-1) ::::-1-1;::-131:2 - ",rnail: rjr,:.v,,,nCII:@,x.IT'3i,:,s..:::üm.br



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS D:fIIl CORREIO< I
ii - Em forma de rolo:

Comprimento -:- duas VeS::138o diâmetro = 1.0-~úmm
A maior dimensãü não IXIlJe e:.'cesder dI? 900 IllI1l

1 Considerar as nltssmas dirnensôes para impressos dl)lxac!os

1.2.2. CARTA-RESPOSTA (CONVENCIONAL)

Dim,snsõ8E: má.:irnas: 300 mm ;.: 400 mm
114 mm A 229 rnm (forma de envelope)

Dirnensõ,ss rn ínirnas: 90 Inrn :.: 140 mm
114 mm ;,.;162 mrn (forma d,:: envelüpe)

1.2.3. CARTÃO POSTAL E CARTÃO-RESPOSTA

Dimlsnsôes rná":imas: 105 rnrn :.: 148 mrn
Dimensô'?8 mínimas: 90 IllI1l ;.: 140 Illm

\.e 1.2.4. Er~VElOPE Er'-JCOMENDA-RESPOSTA

Dim,?nsôe8 má.:imas: 300 mm :.: -100 mrn
Dimens':ll2,s mínimas: 90 rnrn ;.: 1~~Omm

1.2.5. FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - FAC

Diml?nsô,?s rná ..im3s: 1:20 rnm :-:235 mrn
Dimensôl?s mínimas: 90 rnm ;.: 140 rnm

1.2.6. ENCOMENDA NACIONAL

1.2.6.1. Em forma de pacote:
Má:':imas: comprin1t':~ntü -:- largura -I- ,:;spessura = :2000 mm
Maior dirnensãü = 1050 mm
Mínimas: 90 rnm :.: 140 nlm em uma das faces

1.2.6.2. Em forma ele rolo:

Má:.:irnas: comprirnl3nto -:-dobro do diÊlrn,?trü = 2000 nlm
Maior dimensão = 1050 mm

Mínimas: c(xnprirnento -I- dobro do diâmetro = 170 mrn

A maior dimensão não pode:: ser inferior a 100 mm

1.2.6.3 Em forma ele 6nvIslc:.pe, e:"ceto Encomenda Normal:

Mínimas: 114 mm x 162 rnm

Ane:-:ü nO' .. Limito?,; d,,, Oir(H=.r,s.:.c.;; to de Pe.=üs - C,jnlr&lü MiJltiplü ECT :.: r JO ./2.00======================================3
olRETC,RIA FIEGh:Jt JAL O,) RI,:, DE JAIIEIR(J -RE'::;lfI,) DE vEr JDA:~ üô SUL FLUMIt lEI J.3E E '::;Ü3-U\ VEF:úE •.•..

Eode,';,:"" Av. Paul", d,; Fr",ol;", ''', . 3' a",'a, - C"",", - Barra d", P'róilRJ. 37'3'?-'30 ./X ~ '~f\~
T.Ieb""" (2~) 3~~.'.'3~95" (3~) 3.1~'..'" 13 - email, "j,,;ve,,06@correic.;.éom."" ~ \J



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1.2.7.1. DOCUMH.JTOS PRIORITÁRIO E ECONOMICO E MERCADORIAS LEVE
PRIORITÁRIA E LEVE ECONÔMICA

.-

ar:;;;, CORREIQ!1.':/lIPR,:!
P I'~ ~'":l \L\roc,n~_.-

1.2.7. DOCUMENTOS E ENCOMENDAS INTERNACIO~JAI8 FoIt!-~ ç, \ __ .--

à~h\

MINIMAS MAXIMAS
Comprimento + largura -:-

Cai:.:a e env'3lope 90 mrn ~,"40 mm espessura = 900 mm,
sendo a maior dimensão
inferior a 600 mm

Duas vezes ü c1iâm,:=:tm-:- Duas ve::es o diâmetro -:-
comprimento = 170 mm, cornprirnento = 1040Rolo sendo a menor mm, sendo a maior
dimi?nsão superior a 100 c1imensãc, inf,:=:rj,:,ra 900
mm. mm.

1.2.7.2. MERCADORIA ECONÔMICA E EXPRESSA

MINIMAS MAXIMAS
Comprimento + largura -:-
espessura = 1 1= m,Cai:.:a 90 mm A 140 rnrn ,'-I
sendo a maior dimensão
inferior a = 1,05 m

Duas vezes () diâmetro -:-
Duas vezes (I diâmetro -:-comprimento = 170 mm,
comprimento = 2 m,Rolo 813ndü a rnanar
sendo a maior dimensãoI dimensão superior a 100
inferior a = 1,05 m.mm.

1.2.8. TOLERÂNCIA

1.2.8.1. D,we s\~r ,:,bs'3rvado qLh3 há tolerânc;ia di?,:2ml11nas e1imensô8Sestal:1I3f,3cidasneste
ANEXO, para mais ou para menos.

2. DISPOSiÇÕES GERAIS

2.1. O preSI3nt,?ANEXO o?, parte integrante dü Contrato celebradü entre a CONTRATANTE e
a ECT.

2.2. Demais pesos 8 dimensô8s não citados no presl?nt,:; ANEXO I?stão disciplinados 110S
ANEXOS dos serviços respectivos.

2.3. Ficam ratificadas todas as cláusulas cünstantes do Contrato do qual este ANE\:D fa::
parte, para efl?itü d,? cumprimento das bases 3Goreladas entre as partes.

3. VIGÊNCIA DO ANEXO

A partir da inclw;:;sü d,:.st.:'JAf.JEXO, ficando vi!jent\:: at8 a e1ataele ,::nc\~rralrll~nt(1do Cüntrato
originário ou, antes d.3sta data, por n1lsiú d'3 assinatura d.:'J Termo Aditivo, confGrme
(Iescrito no subitem :::.2. cio Cüntrato) do qual 8ste ANEXO fa:: parte.

An.?:.:o nO .. Limites ,j,? Dirn'3ns.:;.?E' .? .:1,3 Pa8O:'2 - ':;.:.nlrEl!ü Múlliplü ECT ;.; r JO ./2üü
DIRETORIA FiEGIGI Ii\L DO 141(0CoE,JAIJEIF:O -FiEGI,Õ.ü DE VEr IDA,3 ü6 3UL FLUMIIIEI l8E E GOSTA VEnDE

End.::,r'3.;ü: Av. Paulo:. de Fr,:.nlin, 88 - 8° E1ndÕlr- Co?n!rü - Barr:. do:. Piraí/RJ. 2:-'12::;-1:::ü
T8Ie1',:.n',,8: (:::-1) 2-1-1;:'-8.-105 e (2-1) 2-1-1::'-'1:: 1:2 - •••mail: rjr •••v.?nü6Ig •.::ürr •••iü::;.•x.)TI.br

"'-
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CONTRATO N°

1. Definições

; ANEXO N° 03

CARTA COMERCIAL

1.1. Serviços de recepção, coleta, transporte e entrega domiciliária de objetos
relativos à Carta Comercial, em âmbito nacional, com peso unitário de até 500
(quinhentos) gramas;

1.1.1. Opcionalmente, poderão ser utilizados os seguintes serviços adicionais:
Registro, Aviso de Recebimento - AR, Mão Própria - MP e Valor Declarado - VD.

2. Obrigações

2.1 . A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Definir, de comum acorelo com a ECT, as localidades, em âmbito
nacional, em que os serviços previstos neste ANEXO serão prestados;

2.1.1.1. No caso de holcling, informar à ECT os daclos necessários .je cada
filial, empresa coligacla e/ou controlacla autorizada(s) a utili::ar(em) os serviços para
o preenchimento da(s) Ficlla(s) Técnica(s).

2.1.2. Obedecer às conclições gerais de aceitação ele objetos quanto a peso,
natureza do conteúdo, dimensões, formato, enclereçamento e demais normas
previamente informadas pela ECT;

2.1.3. Apresentar, no ato da postagem, o Cartão de Postagem fornecido pela
ECT;

2.1.4. Apor nos envelopes:

a) Chancela de Franqueamento Paelrão, conforme moclelo e leiautes
estabelecidos pela ECT, observanclo o elisposto no subitem 3.2. do Contrato do qual
este ANEXO faz parte;

b) Data de Postagem abaixo da Chancela Padrão ele Franqueamento, ou
em outro local previamente aprovado pela ECT, precedida da expressão "Data de
Postagem" e no formato ,jel/mm/aaaa, por meio ele processo gráfico ou carimbo;

2.1 .4.1 Ouando o franqueamento ocorrer por meio ele estampagem digital de
Máquina de Franquear, aposta pela Agência Franqueacla ele vinculação cio contrato,
os objetos não deverão conter a chancela de franqueamento e a data de postagem
de que tratam as alienas "a" e "b" do subitem 2. '1.4; .

C:ir13 C,:.m03r.:,ial '28/02/20.; -l -- Contrato MúltiJjlo ECT :.:
DIRETORIA REGIOr IAL [10 RIO DE J.LI.IJEIRO

REGIÃO DE VEr JDp.S R~'-úI3 - Av. Paulü de Frünlin, % - :3°andar - '-:::,?ntrü- Barra d,:. Piraí/RJ, 2;".' :::3-1 ~O
Tel,,,für,,?s: (:2-1) ::-I-l:;:-:S-195 8 (:::-1) 2-1-1:3-1:;: 1::: - '''lTIail: rjrev.:.nOó@c,:.rr,?ios.':'üITI.br
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2.1.5. Apor nos objetos, nos locais apropriados, o endereço completo do
destinatário e do remetente, com a indicação correta elo CEP, 1)8m como fazer
constar, no verso dos mesmos, os motivos detl3rminantes da eventual não entrega,
conforme pae!rãoadotado pela ECT, para anotações por parte do carteiro;

2.1.5.1. Caso haja interesse, fazer constar, no envoltório do objeto, a
indicação de que o mesmo deverá ser devolvido após a 33• tentativa de
entrega, não devendo ser direcionado à entrega interna;

2.1.5.1.1. A indicação citada no subitem anterior deve ser aposta no rótulo de
endereçamento, ou em outro local previamente aprovaclo, de acordo com o leiaute
estabelecido pela ECT.

2.1.6. Definir, juntamente com a ECT, a freqüência das coletas, bem como as
quantidades a serem coh3tadaspara cada filial autorizaelapela CONTRATANTE;

2.1.6.1. A prestação do serviço ele Coleta Domiciliária, sem ônus à
CONTRATANTE, por meio do prl?sente ANEXO, está condicionaela à quantidade
mínima de 500 (quinl1entos)objetos por coleta e à viabilidade operacional da ECT;

2.1.6.1.1. A Coleta Domiciliária em quanticlade inferior a 500 (quinhentos)
objetos, está condicionada à viabilidade operacional e á cobrança de ta:.:aele coleta
prevista na tabela dE: preços "Coleta Programada".

2.1.6.2. Quando houver modificação do local, da quanticlade de objetos e da
freqüência da coleta deverá ser efetuada a assinatura de nova(s) Ficha(s) Técnica(s)
com as especificações acordadas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da
data de vigência das alterações.

2.1.7. Fixar, quando for o caso, em cada objeto, o respectivo Aviso de
Recebimento - AR, devidamente preenchido, conforme modelo-paljrão estabelecido
pela ECT;

2.1.7.1. Não será aceita a postagem ele objetos cujo Aviso Recebimento - AR
esteja diferente do leiaute-paelrãoestabelecido pela ECT.

2.1.8. Entregar os objetos acompanhados das informações relativas à
postagem por meio da Lista de Postagem em meio eletrônico, conforme leiaute
fornecido pela ECT;

2.1 .8.1. Caso a CONTRATANTE fique impossibilitada de encaminhar as
informações relativas à postagem através elemeios eletrônicos, contingencialmente,
deverá entregar os objetos acompanhados da Lista de Postagem impressa
devidamente preenchicla em 03 (três) vias, conforme leiaute fornecido pela ECT.

Carl:l C,xn,:,rGiElI 2::'!O~/,2Cri-! -- Contr:llü MÚllifJlü ECT ;.;

DIRETORIA REGI()l JAL DO RIO DE JAl JEIRü
RE(?dÁ() DE VEr J[I.l>.::; RJ-ü6 - Av. Paul.:, d,:, Fr.:,nlin, 9£1 - ;:.0 andar - (;,,,r,lr.j - 8am:, do Piraí/RJ, ~71 :::3-120

T.1.,1"".", (04) 2-'48-'495 ., (2") 04-13-13"O- .,m,;', rjr.'."(o6@''''''''';'''.,,:.m.br ~ 'õ~
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2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1 . Fornecer previamente à CONTRATANTE:

2.1.9. Entregar, ao preposto da ECT, no ato da coleta ou da postagl3m, os
objetos preparados, atenelendo às especificações indicadas anteriormente e às
seguintes condições:

a) os objetos que compõem a carga deverão ser apresentados para
postagem faceados e encabeçados por ordem crescente de CEP, de acordo com o
Plano de Triagem ou Sistema de Blocagem fornecido pela ECT;

b) os objetos deverão, ainda, estar organizados, levando-se em conta na
separação: o tipo de objeto (Simples ou Registrado com AR, MP ou VD) e o
respectivo porte, acompanllaeJos da etiqueta de amarrado, com as indicações
necessárias ao tratamento dos mesmos, conforme modelo fornecido pela ECT.

2.1 .10. Quando não houver previsão c/e coleta ou quando da postagem fora do
estabelecieio na(s). Ficha(s) Técnica(s), entregar os objetos nas unidades
previamente definidas, nos horários acertados com a ECT, observando-se o
disposto neste ANEXO e mediante apresentação do Cartão de Postagem. ANGAAPRf!1t! .

Pro~.rt_~::J.~
FO~;;4:"_ ~~ •..- ••••...•~--

a) os dados, critérios, informações e orientações necessários ao
cumprimento do estal)elecic/o no subitem 2.1. c/este ANEXO, bem como do subitem
3.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte;

b) o Cartão de Postagem para cada órgão credenciado a utilizar os serviços
incluídos no presente ANEXO;

c) a Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais relativa aos serviços
previstos neste ANEXO e respectiva atualização;

d) as faixas numéricas de registro a serem utilizadas na impressão do
número de registro em códigos de barras nos objetos postados nesta modalieJade.

2.2.2. Definir, de comum acordo com a CONTRATANTE, as 10calieJa,jes, em
âmbito nacional, em que os serviços serão e:.:ecutaeJos, bem como elal)orar a(s)
Ficha(s) Técnica(s) para cada órgão credenciado a utilizar os serviços, a(s) qual(is)
deve(m) estar apensa(s) ao presente ANEXO.

2.2.3. Coletar os objetos em local e horário previamente acerta.jos com a
CONTRATANTE, definidos na(s) Ficha(s) Técnica(s) apensa(s), observando o
disposto nos subitens 2.1.6., 2.1.6.1. e 2.1.6.2. do presente ANEXO;

2.2.4. Quando c/a postagem ou da coleta, após conferência dos objetos
apresentados para postagem, bem como das informações constantes na Lista de

Carta G:OIli,?rdõll28/ü:;:201-1 -- Contrato Múltiplo ECT :,
DIRETORIA REGIOr JAL DO RIO DE ,.IAIJEIRO

REGIÃO DE VEr.JDA8 RJ-ü6 - Av. Paulo d,;:Frürr!in, 9~1- 2° andôlr - C,:-nlro - Barra dü PirEtí/RI, ~:-128-'12(1
T.s/,?fün,=.:: (:::-1) 2-1.1:?-::;.ld5 .;: (::'~) 2.1-1:3-1 :312 - .:;mai/: rjr.:;v.?nú6Ig.Gürr.3i(.8.cüm.tr
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Postagem, entregar, à CONTRATANTE, o respectivo Comprovante do Cliente,
emitido pelo sistema de atendimento;

2.2.5. Receber os objetos postados pela CONTRATANTE conforme previsto no
subitem 2.1.10. deste ANEXO;

2.2.6. Adotar, no ato da postagem, os seguintes critérios para aferição do peso
da carga entregue pela CONTRATANTE:

a) efetuar a pesagem da carga total (ol)jetos 13 uniti::ae/ores) recebida,
excluindo o peso c/os uniti:::adorese verificando se confere com o peso total líquido
indicado na Lista de Postagem entregue pela CONTRATANTE;

b) após a pesagem da carga total, e;....1rair uma amostra de objetos para cada
porte e tipo de objeto, para conferéncia do peso médio unitário e quantidade de
objetos apresentaelos para postagem;

c) após a pesagem da carga total e a retirac/ada amostra, na hipótese de o
peso total líquido estar igual ao informado na Lista de Postagem, ou dentro da
margem de tolerância de 2% (dois por cento), emitir recibo de postagem à
CONTRATANTE e encaminhar os objetos para transporte e distribuição;

d) se constatada divergência c/epeso totallfquie/o entre o informado na Lista
de Postagem e o peso aferido pela ECT, que exceda a margem de tolerância de 2'7(;)

(dois por cento), contatar a CONTRATANTE imediatamente para que se posicione
quanto à aceitação ou não c/opeso verificado pela ECT:

I - Aceito o peso aferido pela ECT, solicitar à CONTRATANTE a
substituição da Lista de Postagem em até 2~~horas. Caso não seja substituíc/a, para
fins elefaturamento, considerar o peso verificado pela ECT;

11 - Caso não seja aceito o peso verificado pela ECT, solicitar o
comparecimento imediato de representante da CONTRATANTE à unidade de
postagem para conferência conjunta. Caso o representante discorde do peso, a
carga eleveser retirada pelo mesmo.

2.2.7. Expedir os objetos aos locais c/e destino e entregá-los nos respectivos
endere,~os. Nos locais one/e não houver entrega domiciliária, os objetos serão
entregues, ao destinatário, em Unidades de Atendimento da ECT;

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

2.2.8.1. Quando se tratar do servit;o de Mão Própria - MP, entregar o objeto
somente ao próprio destinatário, mediante comprovação de sua identidade,
observadas as seguintes considerações:

-I
C;arta Cúrn."rc:iEtI '2::::/0~/201-1 -- Conlr:ilú MLlllipJ.:, ECT ;.;
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2.2.8.1.1. Ouando enderecado a autoridades civis e militares da administracão
J ~

pública federal, estadual ou municipal, direta OLl indireta, a autoridacles diplomáticas
ou eclesiásticas ou a pessoas juríclicas e seus respectivos dirigentes, cujo acesso
seja difícil ou proibido ao empregado encarregado cla elistribuição, o objeto para
entrega ao próprio destinatário poelerá ser entregue, mediante recibo e comprovada
a identidade, a pessoas credenciadas para tal fim;

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

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

3. Disposições Gerais

3.1. Para a postagem de objetos com Aviso de Recebimento _ AR,
Mão Própria - MP e Valor Declarado - VD é obrigatório o uso do Registro;

3.2. A responsabilidade (Ia ECT cessa terminado o prazo d8 90 (noventa) (lias
para a reclamação ele objetos postados sob Registro, 21.(:ünt8J It:l data dE:'entre!~la
üLl, el3 c=,:-,:p';:;Gtativa elr:.~~ntrE:ga(/0 objeto;

3.2.1. Em caso ele e:w.travio, perda ou espoliação ele objetos postados sob
registro a responsal)ilidade da ECT está IimitacJaaos preços postais mais o valor de
indenização constante na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais;

3.3. Aos objetos postados na moelaliclade Simples não S8 conferem as
características de Registrado, inclusive para efeito de indenização. Não cabe
qualquer tipo de indenização, por parte da ECT, em caso ele reclamação com
alega,~ão ele não-entrega ele objetos simples, tendo em vista que as características
de tratamento e distribuição dos mesmos impossibilitam o rastreamento;

3.4. Não será aceita a posta~lem ele corresponcléncias aglutinadas e
endereçadas ao porteiro, zelador, síndico ou a qualquer outra pessoa, a fim de que
estas efetuem a redistribuição aos respectivos destinatários;

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

5
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3.5. A CONTRATANTE é responsável pela integridade e veracidade das
informações constantes na Lista de Postagem entregue à ECT, citada no subitem
2.1.8. do presente ANEXO;

3.6. A(s) fatura(s) correspondente(s) aos seNiços prestac/os serão entregues
pela ECT à CONTRATANTE, conforme subitem 3.5. do Contrato do qual esteANEXO faz parte.

3.7. O presente ANEXO é parte integrante do Contrato celebrado entre a
CONTRATANTE e a ECT;

3.8. Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato do qual este
ANEXO faz parte para efeitos de cumprimento c/asbases acordadas entre as partes;

3.9. Quanto aos aspectos operacionais, este ANEXO poderá ser revisto total ou
parcialmente a qualquer época, mediante prévio entendimento entre as partes.

4. Vigência do ANEXO

A partir da inclusão c/esteANEXO, ficando vigente até a c/atade encerramento
do Contrato originário ou, antes desta data, por meio de assinatura de Termo
Aditivo, conforme descrito no subitem 2.2. do Contrato cio qual este ANEXO faz
parte.

Carla CÜITI.:.rc:ial 2:::/0:2/:::0 i-I -- Contrato Múlliplü ECT ;~
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CONTRATO N° ; ANEXO N0 Proc.n'1_:~~~LJ1\
Foh~ ..•f:J9'6._~....,.

MALA DIRETA POSTAL BÁSICA I .~
1. Definições

1.1. Serviços de recebimento, tratarqento e distribuição, em domicilio, de objetos
denominados Mala Direta Postal BASICA, postaclos com endereço, em âmbito
nacional. .

1 .1 .1. Opcionalmente, para os objetos caracterizados como Mala Direta Postal,
poderão ser utilizados os serviços adicionais ele Registro, Aviso de Recebimento-
AR, Mão Própria - MP (Entrega ao Próprio Destinatário), de Valor Declarado e
Devolução Física oferecidos pela ECT.

1.1.2 Devolução Física é a elevolução dos objetos não-entregues ao remetente,
mediante pagamento.

1.2. No presente ANEXO, serão aceitas exclusivamente postagens de objetos cujo
remetente seja a própria CONTRATANTE ou, no caso eleholding, desta e de suas
controladas.

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Postar somente objetos que se enquadrem em uma das definições de Mala
Direta especificadas a seguir:

I - Mala Direta: É a comunicação direta com o cliente potencial ou
consumidor, com forte apelo comercial, através do envio de peças promocionais,
como: folhetos, catálogos, fitas ele áuelio/vícleo, disquetes etc, tendo ou não
associado a si um instrumento ele resposta a ser utilizaelo pelo cliente ou
destinatário, para o estabelecimento ele um canal de comunicação, que permita
uma resposta imediata ao apelo.

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

III - Pe,~as Promocionais: para efeitos postais, são aquelas ol)tidas por
meio de impressão gráfica ou magnética, em vários exemplares idênticos,
constituídas de urna ou mais folhas, contendo anLlI1cios,matérias pagas, matérias
especiais etc, destinadas a promover o desenvolvimento das vendas de um
determinado produto ou servil;o, de divulgar eventos culturais, religiosos, esportivos
etc. -
Contrato MLllliplc. ECT/Cli.~nl.;, nO:.:o::.::.~.: .. An6:':Ü - MOPB
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IV - Consideram-se, também, como peças promocionais outros...!ip.QS...de~
materiais também utilizados para divulgação, tais como: fitas de áudio e vídeo, CDs
de áudio e multimídia, chaveiros, bonés, camisetas, amostras etc.

V - Periódicos: jornais, revistas, livros, fascículos e outras publicações
periódicas.

2.1.2 Apresentar os objetos à ECT de forma a permitir a verificação de seu
conteúdo. No caso da postagem do objeto totalmente fechado, indicar em seu
invólucro, em local apropriado, a seguinte informação: "FECHAMENTO
AUTORIZADO - PODE SER ABERTO PELA ECT".

2.1.3 Fixar, quando for o caso, em cada objeto caracterizaclo como Mala Direta
Postal, o respectivo Aviso de Recel)imento, devidamente preencllido.

2.1.4 Apresentar as Malas Diretas Postais para postagem, em unidades da ECT
previamente estal)elecidas, encabeçadas, triadas e em amarraclos etiquetaclos,
conforme plano de triagem ou sistema de blocagem fornecido pela ECT,
acompanhaelas de Listas ele Postagem, conforme modelo definiclo pela ECT,
distintas para objetos simples e sob registro cleviclamentepreenchidas, para efeito
de conferência da postagem e posterior faturamento.

2.1.4.1 As Malas Diretas Postais devem estar organizadas em amarrados, levando-
se em conta nesta separação: o tipo de objeto (tipos: Simples, Registrado, com AR,
MP ou Valor Declarado), peso e a localiclacle de entrega, acompanhaclos da
etiqueta de amarrado, com as indicações necessárias ao tratamento dos mesmos,
conforme modelo fornecido pela ECT;

2.1.4.1.1 Em cada amarrado deverá ser afixado um espelho, conforme modelo
apresentado pela ECT, contendo os seguintes dados: data de postagem, destino
dos objetos e o primeiro número de CEP relativo aos objetos incluídos no mesmo,
se possível, impresso em Gócligode barras no padrão 128.

2.1.4.1.2 Os objetos deverão ser postaclos separaclos em três lotes distintos,
considerando a al)rangência local, estadual e nacional.

2.1.4.2 Quanclo da postagem da Mala Direta Postal sob Registro, opcionalmente, a
CONTRATANTE poderá apresentar, junto à Lista ele Postagem, para recibo por
parte da ECT, lista com a discrirninal~ão elo nome, endereço do destinatário e
respectivo número de registro.

2.1.4.2.1 Para os objetos postaclos sob Registro, a CONTRATANTE deverá indicar
no objeto o endereço cio remetente, para clevoluçãodos objetos não entregues.
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2.1.5 Para objetos postados com o serviço aelicional ele Devolução Física, indicar,
no verso do objeto, apenas o NOME e o CEP da agência da ECT, estabelecida em
comum acordo entre as partes.

2.1.5.1 Imprimir as chancelas de franqueamento do serviço adicional de Devolução
Física, conforme o caso, de acordo com as orientações fornecidas pela ECT.

2.1.6 Retirar todos os ol)jetos retornaclos com devolução física nos locais definidos
e em dias acertados com a ECT, nunca havendo Ulll intervalo maior que dez dias
entre duas retiradas consecutivas, exceto se nada houver a receber.

2.2 A ECT se obriga a:

2.2.1 Passar recibo nas vias das Listas de Postagem e providenciar, após
conferência, a distribuição de suas vias, conforme indicado no rodapé das mesmas.

2.2.2 Orientar as unidades envolvidas a respeito da execução dos serviços.

2.2.3 Expedir os objetos aos locais de destino e entregá-los conforme normas
estabelecidas pela ECT para a presta,~ão elos serviços previstos neste ANEXO.

2.2.4 Cumprir os prazos estabelecidos para a entrega ele objetos não-urgentes,
constantes da Matriz de Prazos de Distribuição de Objetos Não-Urgentes Simples,
definida pela ECT.

2.2.4.1 A ECT, quando da inclusão cio ANEXO, deverá fornecer à CONTRATANTE
ezemplar da matriz mencionada e sul)stituí-Ia sempre que houver atualização.

2.2.5 Restituir na forma proposta pela CONTRATANTE, sem a cobrança de
qualquer valor adicional, as Malas Diretas Postais postadas sob registro.

2.2.5.1 É vedada a devolução de ol)jeto cujo destino seja para a entrega local e
endereço de devolução em âmbito estaelual ou nacional; com entrega estadual e
endereço de devolução nacional. Pode ser aceita a devolução ele objetos com
entrega nacional 8 estaclual com o endereço de devolução na mesma localidade
ele destino do objeto.

2.2.5.2 Os objetos postaelos na Illodalidade simples sem o adicional de devolução
física, cuja entrega não tenha sido possível, não terão devolução ao remetente e
serão destruídos na Unielacle de Destino.

2.2.6 Restituir os objetos identificados com a chancela cio servit~o de Devolução
Física cuja entrega ao destinatário não tenha sido possível, encaminhando-o à
unidade operacional indicada pela CONTRATANTE.

2.2.6.1 Ouando da retirada elos objetos em devolução física, emitir comprovante
para assinatura por parte da CONTRATANTE, para faturamento.

Cüniratü MLllliplú EC:T/Gli0nle nO :.~.::.::.:.: - Jl.ne:.:ü - MDP8
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2.2.6.2 No Gaso de não retiraela dos objetos em devolução física, emitir Lista de
Devolução relativa à prestação ele selviços ele Devolução Física,
independentemente de aviso prévio.

2.2.6.2.1 Neste caso, efetuar a entrega dos objetos no endereço da
CONTRATANTE, por meio de serviço Devolução Física Não Retirada, com o
respectivo faturamento elesse serviço no contrato da CONTRATANTE,
independente de aviso prévio.

3. PREÇOS

3.1 O preço da prestação do serviço de Mala Direta Postal Básica será de acordo
com o peso individual elotipo de objeto postado, correspondente ao valor fixado na
Tabela de Preços específica do serviço para a distribuição local, estadual e
nacional, vigente na (lata da postagem.

3.2 O preço pela prestação dos serviços ele Devolução Física e Devolução Física
Não Retiraela será ele acordo com o estabelecielo na Tal)ela ele Preços dos
referidos serviços vigente na data da restituição do objeto ao remetente.

3.3 Os objetos postados como Mala Direta Postal que contenham encartes
caracterizados como Carta-Resposta, terão desconto de 1,5% no valor unitário
preço correspondente.

4. Disposições Gerais

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

4.2 Poderão ser aceitos objetos contendo encartes, desde que não
descaracterizem o formato original do objeto, podenelose constituir de formulários,
listas de preços, Carta/Cartão-Resposta.

4.3 É permitida, sem alterar o sistema de preço, a inclusão de brindes e amostras
de produtos, desde que esses ol)jetos sejam de tamanho e espessura reduzidos e
não embaracem a e;.:pedição,o tratamento, a distribuição e nem sejam integrantes
da relação de proibic;ões apresentadas pela ECT, a qual também deve ser
observada para o conteúdo das Malas Diretas Postais.

4.4 Para a entrega local, deverá ser consielerado o perímetro urbano do município
e/ou respectiva região metropolitana elefinida em elocumento oficial do governo
estadual ou federal. Neste caso, a ECT fornecerá as faixas de CEP das
localidades abrangidas por tais documentos.

Contraio M(Jlliplü ECT/Clianl,,, nO:;:'::.::.::.:- An,;,:.:.:. - MOP8
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4.5 Em caso de eAtravio, percla ou espoliação de objetos postaclos sob registro, a
responsabilidade da ECT está limitada aos preços postais mais o valor de
indenização constante elaTabela elePreItOSe Tarifas de Serviços Nacionais.

4.6 A CONTRATANTE deverá consultar a ECT, com antecedência, quando da
necessidade de desenvolver peças promocionais fora dos padrões usuais.

4.7 A CONTRATANTE é a única responsável pelo fornecimento dos produtos
comercializados, condil~ões de pagamento e outros compromissos declarados e
assumidos no material de propaganda;

4.8 O serviço previsto no presente ANEXO refere-se à entrega domiciliária de
peças promocionais, sendo proibiclasua utilização como sistema de distril)uição de
mercadorias entre fabricantes e lojistas, venda direta ao consumidor ou qualquer
outra situação que caracterize relacionamento comercial semelhante, não se
incluindo nesta restrição os ol)jetos com as características mencionadas no
subitem 2.1 - inciso V;

4.9 Com o objetivo de não interferir na criatividade das peças promocionais, fica
permitida, opcionalmente, a postagem de objetos cujo invólucro concentre, em um
de seus lados, as informal~õesreferentes ao remetente, ao Contrato do qual este
ANEXO faz parte e às necessárias para o tratamento postal. Dessa forma, o outro
lado fica inteiramente disponível para que a CONTRATANTE indique a mensagem,
apelo comercial, ilustrações pertinentes, dentre outros.

4.10 O presente anexo é parte integrante do contrato celelxado entre a
CONTRATANTE e a ECT.

4.11 Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do contrato do qual este
Ane:.\O faz parte, para efeitos de cumprimento das bases acordadas entre a
CONTRATANTE e a ECT.

5. Vigência do ANEXO

A partir ela inclusão (leste ANEXO, ficanelo vigente até a data de
encerramento do Contrato originário ou, antes desta data, por meio de assinatura
de Termo Aditivo, conforme descrito no subitem 2.2. elo Contrato do qual este
ANEXO faz parte.
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ANEXO DO CONTRATO N.o I Folt..a ~"J -
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SERViÇO PAC 41068

1

1. Definições

1.1. Serviç:o di? remessa ela linha econômica qUI?consiste no recebimento nas unidades da
ECT e/ou coli?ta, transporte I? entrega d.? mercadorias, postadas de forma individuali::ada
ou agrupada por nota fiscal.

1.2. O objeto PAC poderá s.?r postado com os seguint,?,s servi.;o8 adicionais:

a) Declaração ele Valor - serviço qUI? w::rmite assegurar ü real valor ml?rcantil
inerente ao objeto postado, qUI?e:.:ceda a indeni2:a.;ão automática;

b) Pagamento na Entrega - serviço que entrega a encorn\?nda contra pagamento
de valor estipulado pelo remetente;

c) Devolução de Documentü, DD - serviço qUf' permite ü retorno de documento ou
d8 via de nüta fiscal, ao r8metente, após a entrega do objeto.

d) Coleta Programada - serviço qUI? pe=,rmitea col,?ta domiciliária nas localidades
com viabilidade comercial;

8) Disque Colt?ta - serviço que permite a coleta domiciliária a pedido, na área de
abrangência prevista;

f) Logística Reversa - modalidade de remessa de mercadürias 13documentos em
prtJcesso de pós-Vl::nda ou pós-consumo, pr8stado mediante condiçô8s estabe-
lecidas no termo de uso do serviço;

g) Aviso de Recebimento, AR - serviço qu,? possibilita a devolução de aviso cem-
t'3ndo data cl<?entrega I?assinatura do recebedor do objeto;

h) Mão Própria, MP - Eil3rvil;ü que garante a entrega do objeto e.:clusivElrn.?nte à
pessoa indicada pelo rem8tente;

i) Grandes Formatos, GF - serviço aciieiünal que permite a Ijc.stagem d,:: en-
comendas nacionais com dimensôes acima dos limites pr,?vistos no Ter-
mo de Pn?stação de Servitgü PAC, m,?'ncic.nado no subitem 2.1.1, I?ntre loca-
lidades credenciadas, disponív,?1 para consulta no portal da ECT:
(http://www.GÜrr.3iüs.cCirn.br/en Gürn endas/pra:ü/d efau It. .::;fm) .

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Obs'3rvar as condiçôl?s e as regras Gspecificadas no h?rmo de prestação do serviço
PAC, disponível no portal da ECT:
(http://WWW.CÜIT.õ;iüe ..::;.:.rn.br/PrüdutüEa:/C;ürnplementü~.fpdf/TeITIK. Presla'::=t(, Sõrvk;ü PAC. J:,df);

2.1.1.1. Para a modaliclacl,? de postagem agrupada por nota fiscal, deverão S8r aprI381=!nta-
das, obrigatoriarnl?ntt?, as informal;:ôes em postagem em meio magn8tico, Gont8ndü a di-
mensão dos objetos e I) respectivo núm.?rü ele nota fiscal agrupadora.

2.1.2. Obs,?rvar as condit::õ,?s e as r'?gras específicas para utili::açãü do s8rviço Logística
Rev,?rsa estab.?lecicla no t,::rrno d.? condit;:ões de uso do s.3rviço dispünív'31 no portal da
ECT:
P.roS''',) 8,:,rvil;c, P.-lC -1.1 (1í:;i3G,jn1t3F - vl;,r.33Co:::3.Ü.3-1::;- Cürolralo::.M(Jltiplü ECT :.: rI.o ./:201
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(http://www ..:.:.rrei(.s .•xim.br/Prüdut.:.sa::/o:;ornplernentos/G,df{ferITlO de Uso 3,3rvi.X, L,:.qisti,:3. Rev
ersa v 013 10 Ü8.pdf);

2.1.3. Atender as Gündi0éll38,3as regras esp,:=:dficas para utili::ação dt) S8Niço Oevolu1;:31J
de Documento, DO:

2.1.3.1. O seNiço adicional de Devolução de Documento, DO será prestado ,?:.:clusiva-
mi3nte se a postag,?'rn düs objetüsfor apresi3ntada de forma eli:=:trônica,conformo? descrito
no subitern 2.1.3.2., seguinte;

2.1.3.2. Na prestai::ão do serviç:o adicional de Devoluçáü de OCII:;um,:=:nto,OD s,?rá neces-
sário que a CONTRATANTE: 1) ef,:-tu'3a posta!Jl31T1d'3 forma eletrônica com utilização de
sistema fornecido pela ECT, ou sistema próprio, desde que com It:-daut.sdI:: p08tag.3m
cümpatív'31 com i) sist,?ma da ECT; 2) emita o rótulo d,? encl'3rt31?al118ntodo objeto do?acor-
do com o padrão dt?finiclo p.?la ECT; 13 3) pOBte o objeto acompanhado cio envelope que
será utili::adü na d.3volução do documento ou de via ele nota fiscal, o) qual ch:=:veráter o
leiaute também definido pela ECT.

2.1.4. Produ::ir, opcio:,nahll,:=:nte,as etiqu.?,tas de códigü de barras (,?tiquetas lógicas), ele
ac,]rdü (:om a fai:.a numérica I:: ú algoritmo d:: cálculü do dígito verificadorforno3cidüs p'3laECT;

2.1.5. Postar os objetos com I3tiqueta IÓ!Jicad':I forma eletrônica com utili::ação de sistema
fürnecido pEdaECT ou sist,?ma próprio com 103iautecompatfvl?'1com o sistema da ECT.

2.1.5.1. N'3sse caE'O,a po)sta~lem se dará com a utili::a'jáo de sistemafüfni::cido pela ECT
ou sistema próprio ,::(lm Io?iauto3compatível com o sist03mada ECT.

2.1.6. Postar as ,?ncomendas com dimensôes sup,:::riores ao padrãü cünvl3nciünal, e:.:-
clusivalllente i?ntr,? localidades crl3d.3llciadas a 13ntregar encümendas Grandl3s Formatos _
GF, dispünívl31 para consulta no portal da ECT:
(httD:I Iwww.ciJrr.3ios.(:01"l1.br/en.::ürn ,3nd%/pra::üf,j GrauIt.cfm)

2.1.6.1. Limitl?'s d8 dim8nsôes a serem observados na postag'3nl d,? 8nCOnlenela com I]

serviço adicional GF:

a) maior dim'3nsãc, (cülllprim,?nto üu largura (lU altura): 150 em;

b) soma má.jrna das dimensões (comprim,:=:nto-:-largura + altura): 300 em.

2.1.6.2. Na prestação do servi'jo com adicional GF, a CONTRATANTE devl3rá efetuar a
p.Jstagem d8 forma eh3trônica utili::anelo (1 SIGEP WEB ou sistema próprio com leiaute
compatível com o sisterna da ECT.

2.2. A ECT se compromete a:

2.2.1 Fornecer à CONTRATANTE:

a) Sist,::ma padrão para postagl3m elo3trônic3, ou leiaute para a configuração das in-
f.)rmal/í'3s d,:: postagem 8111meio magnético quando o c1i8nt,3,Jptar em utili::ar sis-
tema próprio;

b) Etiquetas de ro='gistrocom código dl3 barras;

c) Fai:.:a numérica para impr,3ssÉI(1das etiqLh3tas dI? r'?gistro com c:ódigü de barras (8-
tiquetaB lógicas);

p.n,~:.:(iSerlJitü PAC; -~1(li:'? .::üm t3F - v,:.rs5IÜ ::!:3-Ü:::;-'I;:. - Cúnlr:ll,:, MLlllipl.:, EC;T :.: I J.o ./201
DIRETC'RI/I. REGIOHt>.L DO RIO DE JAtJEIRO

REGIAO DE VEr JDAS RJ-Üt; - Av. Paulü d8 Fr,:.roliro,~'EI- ;~oandar - C,:.nlr(o- 6arr3 d.) Pirsí/R.J, ~:-"12;3-"I:::O
TGI81'o:.ro82:(::-~) :2-+-12-S-195,:, (::-1) 2-1-1:::-"1:-::12 - HIHil: rjreveroü6@c:CoITeiús.,::c.m.br -



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

••

d) Leiaute da etiqueta d,:: \3ndI3r'3ç::\nl'3nto13outr.)s formulários utili=ados para o Servi-
ço de Devolução de Documento, DO;

e) Formulários: Aviso ele R'3c\3bimento, Vale Postal, Certificado) d'3 Postagem e Lista
de Postagem;

2.2.2. Efetuar a coleta elos obj,::tos ou r'3ceb8-los na unidade de vinculaçào, d\3Sdi3qu,::
at'3ndida8 todas as disposh::ões pr6vistas na Cláusula Terceira elo Contrato, do qual este
ANEXO faz parte;

2.2.3. TranSpi)rtar 8 \3ntr'3gar os objetos nos '3ncl.3rt3çOsindicados, mediante recibo, a
qualquer pessoa civilm,3nt,3 capa::: que se apr'38,?'ntepara receb'3-los;

2.2.4. Emitir os Avisos d,?'Chl3~lada para os objetos PAC Pagarwmto na Entrega e arma-
2\3no3-108pi::lú pra=o de 07 (S'3t'3)dias corridos, para entrega inb3rna pela Ag,?ncia da ECT
mais pró:...:ima elo endHe,;o do destinatário;

2.2.5. R,?stituir à CONTRATANTE os objetos Guja entrega nEto tenha sido püssível, indi-
cando selllpr,3 a causa di3terminant'3 da impossibilidade, na f\'xma regularnentar;

2.2.6. Indeni=ar a CONTRATANTE, quando ocorrer avaria ocasieonacla comprovadamen-
ti:: por manus,::io indevido no trajeto dCI objeto, ou e.:travio, furto ou roubo, 13nquanto o ob-
jeto estiver SI)!) a responsabilidade da ECT;

2.2.7. Restituir à CONTRATANTE, quando ocorrer atraso na entrega di) obj,?to compro-
vadamente ocasionado r-"3IaECT, os preços de postagem, nos termos constant.?s da res-
pectiva tabela;

2.2.8. A indl?ni=açãü d8 que trata o subit8m 2.2.13. 8 a restituiç:ãc, dl:- pro?ÇOSde postagem
d8 qUl3 trata [I subit,?m 2.2.7. somente serão 8fetuadas mediante registrü de reclamaç:ão
pela CONTRATANTE;

2.2.9. R,:;ssarcir à CO~JTRATANTE o valor integral dI) serviço adicional Devolu,;áo de
Docum'3nto, quando wntratado e náo prestado ou prestado parcialmente;

2.2.10. Durante os m8se8 di? d8=embro de cada ::tn,), será acr,?scic!o 1 (um) dia útil no
pra=ü d,? ,?ntrega para fins d,?'r,?stituiçEtodos preços postais;

2.2.11. O prazo de i3ntr'?'ga r.?gulam,?'ntar di? l?nCünll3nda PAC postada com serviço adicio-
nai Grandes Formatos s'3rá acrescido de 3(tr138)dias út8is.

3. Preços e Reajuste

3.1. Pel3 prl?stação dos serviços contratados, d.3finidüs no item 1, a CONTRATANTE
pagará à ECT:

3.1.1. S'3rviço PAC - prt?l;os constantes da tabela PAC -1.1068;

3.1.2. Pagallll:,:nto na Entrega - preços Gonstantes da Tab,?la d,:: Pr'31Y'88 Tarifas di:: Ser-
viç<JsNacionais;

3.1.3. D'3clara,;áo di? Valor - perc,?ntual di:: ALI \ 'a/orem constante da tab,3la de preços do
respectivo serviço;

3.1.4. Aviso de Recebim,?nto I?,Mão Própria - preços c(lnstantes na Tabela di? Preç:os e

3
DIRETORIA REGIOf.JAL DO RIO DE JAf'JEIRO
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Tarifas di? Serviços Nacionais;

3.1.5. Devolução (113Documento - pn?ços cünstantes na Tabela de Prs'jos e Tarifas de
Serviços Nacionais;

3.1.6. Coleta Programada - pr'3ços constantes da Tab.3la di? Prel;:üs de Coleta Progra-
mada;

3.1.7. Disque Col.3ta - prec;ús constantes da Tabl:.la de Pr'?ços d,? DisquI? Coleta;

3.1.8. Logística R'3versa - pr'?ços constantes da tabela dl3 pre,;os Logística Reversa;

3.1.9. Adicional Grandes Formatos - pn?0os constantes do vers.) da tabt31aPAC -1,1068.

3.2. Os preços ,?stabl?'I.?cidüsnos subilt?ns 3.1.1.a 3.1.9. têm suas vigéncias adstritas às
rE:spectivas tabelas d,:! preços e so3ráüalterados quand,) da modificação destas;

3.2.1. Os valor,?'s ej'3finicios na tabl31aPAC 41068, fürnecida Ilela ECT, serão revistos anu-
almente, para a justa remuneraçáo dos serviqos 13a manuten1jão cio equilíbrio econômico-
financeiro do contrato .

3.2.2. A periodicicJado?(1.3reajusü3 estab,3I,?cida no 8ubito3m3.2.1. pL,clerá ser redu::ida por
deto?rminação do Poder E:':6cutivo, conforme dispÔ6 a legislação vigente.

4. Vigência deste ANEXO

O pre;E;,?nteAr'JEXO tNá sua vigl~ncia iniciada a partir da data di? assinatura das partes e
enc'3rrada por ocasião cio enG~rrall113ntodo Contrato Múltiplo ou por m.sio de assinatura
di? termo aditivo) conforme descrito nos subi tens 2.2. e 2.2.2. do Contrato do qual ele fa::
parte.

*****

.A.ne:-:ü Servi,:;.:, PAC -11 CoI::;:' cürn '3F - v6rsÉÍü ~::-Ü-::-";:; - (;,:,r,lral,) MlJlliplü ECT :.: r J.o /:2ú1 4
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ANEXO DO CONTRATO N.o , _
rr".._..- ,..~ -::.;;:::;;:;;:-:--::-:;_.:;:;;.::;..- ....-v,_"'~.¥v_._.. __ _..;;::;:.:;;;,;;::.::...:.:.:.:.:.:.-;;:..: --"_"~'-'-'-""'--"""""""""" -_.....•..~- _ ";;;:"-.""":;,-;_'~";-=:=."::""-- ~ :.~.:.- ..:;;;.;;.;;:;..:.,.~

I SERViÇO SEDEX - 40096
••• ,,: ~,:"." - ~ ••• ~.,:.~ ••• ~.. - ~ .~._ •• ,, __ o .,, • ""~~"".~~.....; •••••••••••• ~::..~. ,~ •••••• -.~.~:,~.~_o>u_~~ :,~, ,;,~,~,~~':',:',=,~A::,,',,'~,'~"" • ~"',';.;,0;.;.;.;.;.;..~_ t- ,',o, ., ••••• _~. "'_"'_'_'~C -C7';~~

1. Definições

2. 1.1. Serviço de remessa da linha e:.:pr,?ssa que Gonsist'3 no recebirnento nas unidades
da ECT e/ou coleta, transporte e .::ntr.~ga de objetos SEDEX, SEDEX 10, SEDEX 12, SE-
DEX HOJE e SEDEX MUNDI;

1.2. As rem,sssas ,?:.:~,rl?ssasnacionais poder.3ü S'3r postadas com os seguintes serviços
opcionais:

a) Declaraçãc, ele Valor - serviçLl qu.?' p,?'rmit8 assegurar o real valor m,?'rcantil
iner.?nte ao objeto püstado, que e:.:cl?daa inckmi::ação automática;

b) Pagamento na Entrega - serviço que entrega a encomenda contra pagamento
de valor estipulado pelo remetente;

c) Dev.}IW?áo de Documento, DD - 88rviço qu.? pHmiü~ o r8torno de documento ou
de via de nota fiscal, ao r8metente, após a entr.::ga do übjeto.

d) Coleta Programada - serviço que permite a coleta domiciliária nas localidades
com viabilidade operacional;

8) Disque Coleta - serviç:o que permit,:: a coleta elomiciliária a pedido, na área de
abrangência prevista;

f) Logística R,::vl::rsa - modalidacle dl2 rem'2ssa ele mercadürias 8 dÜcumi:;ntos em
proC'3880 de pós-v,:::nda ou pós-consumo, pr,:;staclo m'3c1iantecondi,;:6'28 12stabi3-
lecidas no termü de uso do serviço;

g) Aviso d,?' R,~(;ebim,?nto, AR - serviço que possibilita a cI,?volução de aviso con-
tendo data de I::ntrega e assinatura do n3cebedor do objeto;

11) Mão Própria, MP - serviço que garantI:' a l?ntrega do objeto e:.:clusivarni=!nt,?à
pessoa indicada pelo remetente.

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE s.:: comprometi? a:

2.1.1. Obs,?rvar as cc.ndiçô,~s i=:as r8gras especificadas no termos cl8 presta,~ão dos servi-
ços SEDEX, SEDEX 10, SEDEX 12 e SEDEX Hüji3, disponíw?is no pürtal da ECT:
(1-,ttp:/l\iv\ll/w. (,:.rl"e i(,~.c ':'1"(1. ')f/rmO:I uto::: :1:::/(,:''''-' p/,::rn,::n t,:,: I pô flT,:: I"mo Pr,::",t:lca,:, ::;'=-Ivi,:ü::; ::;'::0:1,::'.:. [,,:1f);

2.1,2. Observar as condiçô'3S e as regras especificadas IKI Termo de Condiçéh3SGerais de
Prestação cios Serviços de R'3m'=:8sade Obj.?t08 Püstais Internacionais para ü SI~rvj,;OSE-
DEX Mundi, disponível no portal da ECT:
(1-,ttp:llvvvvw.,:C"T2iü-.(Com.fjl"/r-'I",xlut(.;:;clQQ[/t,::rrn,:, r.,,.,~:::taçãoj:::erv;,-úr ;nt,::rnacion:;/Í~ rn:;/Ío :(1)'::.
fJ@);

2.1.3. Observar as condit;ô8s \3as r'?gras Gsp8cífiGas para utili::a,;áo do serviço Logística
ReM3rsa establ:;16cicla no t.~rmo cio?condiçô'3S de uso do 88rviqo disponív,:;1 no portal da
ECT:
(htt!};Llvvvvw. c,::orr,::in",.cCorn./:.r/p,..:,,:luto)~a:::1c.:.m r."'::rn.::n t,:.::;Lp,jflTerrn,) Pr,:::ta,:::,Co ::;,::fvico) L':'gi::;tica P
eversa.pdf) ;

1
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2.1.4. Observar as condi0ô,~s e as rewas esp,~:cíficas para utili:::al;ã,] do s,?rviço D,?'volução
de Docurnento, DO:

2.1.4.1. O si~rvit?,) adicional d.?,Devolul;:ãü dt? Documento, DO s,?rá pr8stado e:.:c/usiva-
mente 88 a postagem dos objetos 'for apr.?s,?'ntada (11:.forma 1~"'3trônica,conformt? descrito
no subitern 2.1.4.2., seguinte;

2.1.4.2. Na prl?,staçÉlodo servÍl::o adicional dl3 DevülU(~ão)de Docurn'3ntü, DO s.~rá n,?ces-
sário que a CONTRATANTE: 1) .:.f.3tuea posto3!]em de forma t31etrônica com utili:::ação de
sist,?ma fornedd) pt?la ECT, ou sistt?ma próprio, dr:.sde qUI:: com I':.iaute di?, postagem
coJmpatível com o sisterna da ECT; 2) '3mita o rNulo d,:. 13nderegarnento do übj,?to de acor-
do com o pacfrão definido p.3la ECT; I:' 3) püst'3 ü objeto acompanhado do ,:mvelope que
s'3rá utili:::ado na devoluç:ão do documento ou de via de nota fiscal, ü qual d8verá ter I]
leiaute também definido pela ECT.

2.1.5. Produ:::ir, ('pcionalrnente, as etiqUi3tas di?,código de barras, dt';:acorljo com a fai:.:a
numérica e o algoritmo d,?'cálculo do dígito verificador fornecidos pela ECT;

2.1.6. Postar os (,bjetos com l?tiqUe3talógica cf,?,forma eletrônica (:üm utili:::ação cf,?sistema
forn8cido p':c:laECT ()U sistema próprio com 1t3iautecompahv.:lI com o sistema da ECT.

2.1.6.1. Nesse caso, a posta~'i3m se dará com a utili:::a,::ãode?sisterna fürn8Gido pela ECT
ou sist,?'ma pr6prio Gom leiaute Gornpatível com o sistema da ECT.

2.2. A ECT se c.)mpromete a:

2.2.1 Fornecer à CONTRATANTE:

a) 8ist'?'l1la padr:3o para p(tsta~le:.rn,?Ietrônica, ou h::iaute para a configuração das in-
forrnaçô,?,s d,:. postagem '3m meio magnético quando o client,? optar .,::mutili:::ar sis-
tema próprio;

b) Etiqu\3tas de r.?gistro com código ele barras;

c) Fai:.:a numérica para imprt?'ssão das diquetas de r':.gistro com código de barras (13-
tiqu8tas lógicas);

d) Sistema padrão para posta!]em SEDEX Mundi com .?tiqu':c:talógica; 8CI?SSOp.310
e n de n:.,?o: hnp://www.Gorr.:.ios.(;om.br/si?de: .:M u nd i/püst:IÇJc,rn/ci c,fau It.cfm;

e) Leiaut,:. da ,~tiqueta de endere'iEtmento e outroE; fürmulários utili:::ados para o Servi-
ço d,? Devolução de Documento, DO;

f) Formuláriüs: Aviso d.?,Rec,?bimento, Certificado clt? Postage?m .:1 Lista d,~ Posta-
gem.

2.2.2. Efetuar a coleta cios objetos ou rt3c'?'bê-los na unklad,? d,? vinculaqÉlo, desd,:: que
atendidas tüdas as c1isposÍt?ôesprevistas na Cláusula Terceira do Contrato, do qual .?ste
ANEXO faz parte;

2.2.3. Transportar.?' entr'~gar os objetos nos end,?'r'?'ços indicados, ll1ediante:. recibo, a
qualquer pes8.)a civilrn'3nh? capa::: qU'3se apre?'se:lnt.?,para recebê-Ias;

2.2.4. Emitir os Avisos d.?,Chegada para os objetos SEDEX Pagamento na Entrega e
arrna2ená-los p':.lo pra:::o de 07 (sete?)dias corridos, para entr':.£la int.?rna pela A!Jência da
ECT mais pró:.:ima dü ,:.nclereçü do destinatário;

Ano:::-:':. Servico SEDE': -10096 - V,?r.:EIO:,15-Ü5-1:: - C:ünlr~,to:. Múllipl.:o EC:T :-: r J.o ./;;:01 :2

http:///www.Gorr.:.ios.;om.br/si?de:
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2.2.5. Restituir à CONTRATANTE os Obj'3tOSGuja entr8~la não to::nl1asido possível, indi-
cando s.3mpre a causa c113terminanteda impossibilidade, na forma regulam,?ntar;

2.2.6. Indenizar a CONTRATANTE quando oco:mer avaria ocasionada comprovadamente
por manuseio indevido no traj.::to do objeto, ou e:.:travio, furto ou roubo, I?nquanto o übjeto
estiver sob a r'3sp'Jnsabilidad8 da ECT;

2.2.7. Restituir à CONTRATANTE quando ocorrer atraso na '3ntrega do objet.) compro-
vadamentl? ocasionado pela ECT, os pre.?os ele püstag8m, nos t.?rmos Günstant.3S da res-
pectiva tabela;

2.2.8. A ind,?ni::al~ão cli?que trata (I subitem 2.:2.6. 13 a restituiçÉlo de pr'::ços d,? püstag'3m
di? que trata (I subih3m 2.2.7. sülmmte serão efetuadas mediante r,?gistro de 1'.3Glamação
pela CONTRATANTE;

2.2.9. Ressarcir à CONTRATANTE o valor integral do serviçü adiGÍ(lnal D,:.volução de
Docum'3nto, quand.) contratado e náo prestado ou prestado parcialmente;

2.2.10. Durant,:. os m8ses de d'?::t?rnbro dt? cada ano, será acr'3scidú 1 (um) dia útil no
pra::o d.? t',ntr8ga para fins de r.::stituiç;~lodos preços püstais.

3. Preços e Reajuste

3.1. Pela presta'jáo dos serviços cüntratados, definidos no it,=:m 1, a CONTRATANTE
pagará à ECT:

3.1.1. S,::rvÍl;,j SEDEX - pr'3l]os constant.::s da Tabela SEDEX ,,),0096;

3.1.2. SNviços SEDEX 10, SEDEX 12, SEDEX H)je e SEDEX Mundi - pr.::qos constan-
ti38 das tabelas d,? pr'?I?üsdos respectivos serviços;

3.1.3. Pagam'3ntü na Entr':.ga - preços constant.?s da Tabela d.? Preços I:' Tarifas de Ser-
viços Nacionais;

3.1.4. DeclaraqÉIO (1.3Valor - percentual dt?Ad \ 'akJrem cünstant,? da tab.?la de pr'3çüs do
respectivo serviço;

3.1.5. Aviso de R.?c.::'!bim,?nto8 1\.1ãoPrópria - pre'?08 constantes da Tabela di:; Preços e
Tarifas de Serviços Nacionais;

3.1.6. Devolução de Documento - pr.3!:;üscünstant.?s da Tabela de Pro=:ços,3 Tarifas ele
Serviços Nacionais;

3.1.7. Coleta Programada - pre'jüs constant.::s da Tab,?la d.? Pre,::üs d.? Col8ta Prügra-
rnada;

3.1.8. Disque Coleta - pr.3t?OSconstant.3S da Tab.?la (li? Preços de Disque COleta;

3.1.9. Logística Reversa - preços constantes da tabela ele preços Logística Rev.:.rsa.

3.2. Os pr.:.ços estab'31'3Gidosnos subitt?ns 3.1.1.8 3.1.9. tém suas vh;,éncias adstritas às
resp,::ctivas tabelas de pr.3.:;osI?serão alt'3rados quandü ela modificação d3stas;

3.2.1. Os valüres definid(ls na tabela SEDEX ")'0096, fürn.:lcida pela ECT, s.3rão r.?vistos
anualrnI3nt'3, para a justa r8n1un'3ra,;:ãodos serviços e a manutençáo do equilíbrio econô-
mico-financeiro elo contrato.
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3.2.2. A periodicidade c/,:: r.33just.3 Isstab'31,?cidano subit':J1rI:3.2.1. j:!c,clerÉIS8r r,?du::ida por
delt?rrninaçãü do Poder E:')?cutivo, conf,xl11e dispô.? a h?gislaçàü vigente.

4. Vigência deste ANEXO

o pre8enli? ANEXO t'3rá sua viçlência iniciada a partir da data de assinatura das partes e
6ncerrada por ocasiác. do l:Jncerrarn,?'ntüdo Cüntratü Múltiplo ou pl)r rn,?io di? assinatura
de termü aditivo, conform'3 d,?'scritü nos subit,?'ns 2.2. e :2.2.:2.do Cüntrato do qual .?Iefa::
parte.
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; ANEXO N° 06 PrOCfr"'_~ ~ .._js
F~~a ~~_.,.."..._
. ~C7~------I

MALA DIRETA POSTAL DOMICILlÁRIA - MDPD'---------------------------

CONTRATO N°

1. Definição

1.1 A Mala Direta Postal Domiciliária permite a distribuição de peças promocionais
sem a indicação de endereço, eleforma seletiva ou aleatória, com o objetivo de se
atingir o pLlblico-alvode determinada cidade, bairro ou rua, de interesse do cliente:

a) Seletiva: segmentada por localielaele,I)airro, rua, domicílio residencial
ou comercial e entrega intercalada;

b) Aleatória: distribuil;ão sem a alteração da rota dos Carteiros.

c) Interna: distribuição realizada na Rede de Atendimento,
e;..:clusivamente através de Caixas Postais, displays e/ou pelos
atendentes comerciais.

1.1.1 Aceita a postagem de periódicos, catálogos e eleoutros tipos de mídia, além
da impressa. Permite a inclusão de encartes, brindes, amostras de produtos,
Carta/Cartão-Resposta e Envelope Encomenda Resposta.

1.2. No presente ANEXO, serão aceitas exclusivamente postagens eleobjetos cujo
remetente seja a própria CONTRATANTE ou, no caso de holcling, desta e de suas
controladas.
1.2.1. A chancela de franqueamento, aposta no objeto, deve conter o nome ou sigla
da CONTRATANTE e demais informações relativas ao Contrato do qual este
ANEXO faz parte.

2 Obrigações

2.1 A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1 Observar as condições gerais ele aceitação estabelecielas pela ECT para a
Mala Direta Postal Domiciliária.

2.1.2 A expressão de franqueamento: "MALA DIRETA POSTAL DOMICIUÁRIA -
CONTRATO N° ANO - ECT/DR/DE ORIGEM DO CONTRATO - NOME DO
CLIENTE, opcionalmente, poderá ser impressa no anverso do objeto, em uma de
suas laterais, no tamanho mínimo oito, conforme padrão de editoração da
microinformática em substituição à chancela de franqueamento.

-'0' <'
\. \

~-

Conlr:ilo:. Mllltiplo ECT/Cli.=.r,t8 nO :.::.. ;: ..:.: - Ano:-:'oj - MDP O,jmiciliária

DIRETORIA REGI()! Ii\L DO RIO DE JAr IEIRO
REGIÃ.O DE VEr IDA:; RJ-OEi- Av. Paule. d,;, Fmn!in, :;,9 - :30 sndar - C,;:nlrü - Barra doj Piraí/RJ, :2712;::-120

Tel'3fün,?s: (:2-1) 2-1-13-3-1958 (2-1) 2-1..1::.-12'12 - email: rjr.;w.nCIl3@.:;ürr.?iüs.c:o:.m.br
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IIIlcORRE~
2.1.2.1 Logo abaixo ela cllancela de franqueamento prevista em contrato ou após
os di::eres impressos na lateral ela peça, conforme mencionado acima, deverá ser
acrescentada a seguinte expressão: "distribuição: Lei 13.538/73, Art.40, ~'l011.

2.1.3 A cada postagem a CONTRATANTE deverá apresentar à ECT, previamente,
o modelo do objeto a ser entregue e preencher o formulário constante elo anexo 1,
deste instrumento, contendo as informações sobre a segmentação da distribuição
desejada, para análise por parte ela área operacional quanto à viabilidaele ele se
prestar o serviço.

2.1.4 Assinar, para efeito ele faturamento, o Comprovante emiticlo pela ECT, com
os dados relativos à postagem.

2.2 A ECT se compromete a:

2.2.1 Fornecer a CONTRATANTE as condições de aceitação, prazos de entrega,
características do serviço e especificações a serem observadas na confecção e
identificação dos objetos.

2.2.2 Efetuar a entrega elos objetos, conforme área definiela pela CONTRATANTE,
observaelos os critérios estabelecidos pela ECT, previamente informados ao
cliente.

2.2.3 Emitir, para efeito ele faturamento, quando da postagem, o Comprovante
contendo os daelos sobre a postagem: quantielaele, peso, código e demais
informações solicitadas no documento citado, providenciar as assinaturas
necessárias, distril)uinelo suas vias conforme inrjicado no mesmo.

2.2.3.1 Na hipótese de haver postagem para a entrega interestadual, eleverá ser
emitielo o Comprovante correspondente ao servi.;o utilizado, conforme definido no
subitem 3.1 .2 elo presente contrato.

3 Preços e Descontos

3.1 Preços: a CONTRATANTE deverá pagar, por milheiro ou fração, o valor fixado
na Tabela de Preços específica elo serviço, estabelecida pela ECT, para a entrega
estadual, vigente na data da postagem, ele acordo com o peso inelividual do objeto
postado.

3.1.1 Na postagem da quantidade igualou superior a 100.000 (cem mil) objetos, o
cliente tem o direito à aplicação da Tabela ele Descontos apresentaela pela ECT,
relativa à Tabela de Preços mencionada no subitem anterior.

3.1.2 Quando da postagem ele objetos para a entrega interestadual, a
CONTRATANTE deverá pagar, além do pre.;o definido no subitem 3.1, o transporte
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até a capital da Unidade da Federação de distribuição dos mesmos, podendo ser
utilizados os seNiços disponibilizados pela ECT.

4. Disposições Gerais

4.1 Peso máximo: 300 gramas.

4.2 Quantidade mínima de objetos por postagem: 1.000 unidades.

4.3 Prazo de entreqa: até 5 dias úteis a partir da data de entraela na unidade
distribuidora.

4.4 Para o presente seNiço não é utilizado a Devolução Garantida.

4.5 Código do seNiço:

11403-6 I MALA DIRETA POSTAL DOMICILlÁRIA

5. Vigência do ANEXO

A partir da inclusão deste ANEXO, ficando vigente até a data de
encerramento do Contrato originário ou, antes elesta data, por meio ele assinatura
de Termo Aclitivo, conforme descrito no subitGtn 2.2. do Contrato do qual este
ANEXO faz parte.

*****

Gc,ntral,:, Múlli :.1.:.EC;T/Cli,,,nl,,, nO:.::.::-::.::.:- fI,n0:',ü - MDP Dúmiciliária
DIRETORIA REGIOI,JAL DO Rlü DE JNJEIRü

REGI.-iü DE VEI JDAS RJ-CJi:;- Av. Paul,:, d0 Fr.::.nlin, :;1:;' - 3° and=H - Centr,) - 8arra dü Piraí/R.J, 271::::;-1:::ü
T81,~f.:.n,,,s:(~-l) :::-1-13-:::-1950(::::-1) :::-1-1:3-'1;31:::- •••mail: rjr•••v.~nü6@1.::;.)IT.?iüs.•:;.::.m.br
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ANEXOS:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.. tt~1CORREIO( I
ANGRAPR6V

Proc.li ~~j\l;j
FcD'.a _~~ _....0-

1. Modelo de formulário para informal;óes sobre a segmentação desejada; \j!~

INSTRUÇÕES PARA A DISTRIBUiÇÃO DA MDP DOMICILlÁRIA

Cliente: _

r.JO de. Co:,ntralo/,õ.no: DR ,je. urigem d,:. C,:onlrato: _

Data de Postagem: __ /__ /__

Perí.Jd,) de Distribuição: /__ / 3 / / _

Quantidade dI:' Obj':.tos: Peso Unitário: _

Pre,::o)!=,ormilhE;irú c.u fraçãü: R$ Pre.1oTotal: R$ _

DesGünto: R$ (a parlir de '1üO.OOOül:.j."lüs - Cünsullar Tabela).

Imp,:.rlância a 8,,,r !=,sga:R$ (Pre(;,j T,:.lal- D8sc:c.ntüs).

Fürma de !=,agarÍlentú: a faturar.

-------------- (m.:"j,:::lüem ane:.:.:.üu d8scri,~3.o).

r-:--"'---=--LO-='-=C-=-A:-::IS::'"":O;:-;E=--,.--...,.--....",--,.--..-:-, -=C-=O=07."/U:-::O=----.,-.,.-------.,.----,r---:: .•-.,.-.--c::
C
:-::
O
=-=N7.:

0
=-=I-=Ç.,.-O-=ES-=---.

OISTRIBUICÃO RESPONSÁVEL ...:aUANTIOADE. ESPECIAIS

Observa.~:.gü: tio:, ,::38':, d.?,!=,rédi,J3.re.sid."ncia) c.u comercial, .3m 'lu,::: não:,haja cai:.:a r.:.c8!=,loraindividU3.1do?
cürr',,2pünd03ncia, .:.o:art,,,irüd,:::vGrÉl,,,ntr,,,gar aü !=,c.rt'3irüuma qU~lnlidad,,, d,:::übj6l'c,s o:::quiv3l,?nte3.,) númo:::rüde
8!=,art2rn,:::ntü::;úu 2alas. 2ülicitando ao:.po:,rt."irüque prüC<3,jaa ,:.nlreg:t d.3 um ,::::.:emplarE: cad:t müradür.

DE A()JRD() - Ar'''3 Op,:::raciünal: ---:: _
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Data: __ /__ /__

Contrate- Múlli JI.:o ECT/Cli,,,nto,, nO :....~.::.. -: - An.::::":.:.- MDP Dumiciliária
DIRETORlfl. RE(;/Or J.-=-.L [li") RIO DE JAI JEIRü

REGIÃO DE VEr IDA:3 R~I-L"::- .."!"'v.PStulú do~Fmnlir" ~19- ;30and:lr - (:,,,nlr,:, - 8arra dc. Piraí/RJ, :::71 :::3-1:::0
TeI8für ••õ-s: (:~-1)2-1-1;3-3.195,:: (:::--l) ::-1-13-131::: - ';ornai):rjr6v6r,ül:;@cürr.;oiüs.o::o:.m.br
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CONTRATO N° ; ANEXO N° Pi~~i1é ~~ l-~

===============S=E=R=V=IÇ=O==S=T=E=L=EM==Á=TI=e=o=s=============~ ....., -'h:,~~
1. Definições

1.1. Prestação dos seguintes serviços nos âmbitos nacional e internacional:

a) Telegrama - canal de acesso: Internet (Sistema de Postagem Eletrônica -
SPE)

b) Telegrama - canal de acesso: Balcão de Agência;
c) Telegrama - canal de acesso: Fonaelo;
d) Carta via internet,
e) Serviço Fax Posto

1.2. Opcionalmente, poelerão ser utilizados os seguintes serviços adicionais,
cujos valores serão acrescidos aos preços previstos para prestação dos serviços
elencaelosno item 1.1., se for o caso:

1.2.1. Para o Serviço de Telegrama via Internet: Cópia eleTelegrama (CT) e
Pedido de Confirmação de Entrega (PC), aml)os podendo ter a opção de ter a
entrega física ou eletrônica ao remetente, somente quando utili::ado o canal Internet
(SPE) e somente em âmbito nacional;

1.2.2. Para os Serviços de Telegrama via Balcão de Agência e Fonado: Cópia
de Telegrama (CC) e Pedido de Confirmação ele Entrega (PC), somente com
entrega física ao remetente;

1.2.3. Para I) Servhgode Carta via Internet: Aviso de Recebimento - AR,
somente com entrega física ao remetente;

1.2.3.1. A prestação do Serviço de Carta via Internet, somente será
disponibilizado sob registro;

1.3. O Serviço de Fax Post, somente será disponibilizaelo por meio do canal
. Balcão de Agência;

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Entregar à ECT, através ele seus representantes, nas Agências
autorizadas, mediante apresentação (Io(s) cartão(ões) de autorização ele postagem,
as mensagens de Fax Post elestinaelas à transmissão para (I Fax da
CONTRATANTE, contendo os dados necessários com clareza;

Ano,,:':':' nO . Serviço) T81."mÉ,tic,j - SPE - Cc.nlralc, ECT :.: r JO ./::010
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

REGI.l\ü DE VEr JDA:3 RJ-u6 - Av. P3uk:. d." Frünlin, fl8 - :::0 andar - Cenlrü - Barra cio Piraí/RJ, :::!71~8-'1:=:0
Tel.?fün."s: (::!-I) 2-1-1-3-:3-185 e (::-1) 2-1-1::'-1:::1:: - em=ail: rjrevo"n('t;@cürreiüs ..:;.:,m.br
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2.1 .2. Observar as normas e condições gerais de aceitação prevista na Lei
6.538 de 22.06.1978 - Artigo 29;

2.1.3. Obedecer às condições previstas neste Anexo, estabelecidas para os
canais de acesso utilizados, conforme descrito a seguir:

2.1.3.1. Condições específicas para utilização do Canal Internet para
transmissão de Telegramas e Cartas:

2.1.3.1.1. Possuir acesso à Rede Internet;

2.1.3.1.2. Informar o código de acesso (corresponele ao(s) número(s) do(s)
cartão(ões) de postagem), quando ela utilização do(s) serviço(s);

2.1.3.1.3. Instalar aplicativos Sistema de Postagem Eletrônica - SPE,
Escritório ou Corporativo, fornecidos gratuitamente pela ECT, para transmissão do
TeleQrama e Carta via internet, em sua estacão de trabalho ou em seu servidor, não~ -
sendo autorizado à CONTRATANTE, efetuar alterações nos referidos sistemas, nem
disponibilização a terceiros;

2.1.3.1.4. Para os serviços adicionais Cópias ele Telegrama - (CC) e Peelidos
de Confirmação de Entrega (PC), conforme descrito no subitem 1.1. eleste Contrato,
a CONTRATANTE, deverá instalar o ACROBAT - Reader 5.0 ou superior, em suas
estações de trabalho, para o recebimento eletrônico;

2.1.3.1.4.1. Utilizar nos Telegramas destinados ao âmbito nacional, imagens
personalizadas obedecendo à formatação, conforme especificações e dimensões:

Cor: monocromática (preto ou tons de cinza);
Fundo: transparente;
Formato do arquivo: JPG ou JPEG;
Tamanho: máximo de 60 K;
Dimensão:
3 linhas: 425 x 43 pixels (150 x 15mm);
5 linhas: 425 x 70 pixels (150 x 25mm).

2.1.3.1.4.2. Submeter a imagem personalizada para aprovação e
cadastramento da ECT;

2.1.3.1.5. Independentemente da fonte utilizada pela CONTRATANTE, no ato
da transmissão, a impressão no formulário ele entrega do Telegrama será sempre na
fonte Helvética, tamanho 12;

2.1 .3.1 .6. Acompanhar o histórico dos registros de transações
disponibilizados pelo sistema da ECT no site: www.telegrama.com.br. para verificar
a exatidão dos dados do seu controle;

,Ane:.'oj nO. 8erJi,-:ü T.~lemálicü - :?PE - Cünlralc ECT:-: r JO ./:010
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

REGIAo DE VHJD::"S RJ-OI3- Av. Paulü d,:. Frünlin, :;'9 - ;]0 andar - C,:.nlro - 8~rra do Piraí/P..J. ::!71 ::;3-1:::0
T,Õ'lefc,n,:;os:(:::.:1) :-1-l:~-::'-ISI5e (:2.-1-):2-I.I;3.'I:~.C - email: rjl',;,venü6@'c.:.rr8iü.:;.Güm.(:,r
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2.1.3.1.7. Responsabilizar-se pela segurança de seus equipamentos,
resguardando o sigilo dos dados de acesso aos serviços fornecidos pela ECT contra
qualquer ato, uso indevido, fraude ou violação perpetrada por "Hackers" ou por seus
funcionários;

2.1.3.1.8. Para as remessas de Telegramas disponibilizadas por meio de
Mídia Eletrônica, com faturamento no valor do canal balcão, a CONTRATANTE
disponibilizará o arquivo de Telegrama, de acordo com o layout forneciclo pela ECT
para captação e transmissão dos Telegramas;

2.1.3.1.9. Informar previamente à ECT o meio de encaminhamento eloarquivo
(CO's e/ou Disque.tes), bem como a quantidade dos Telegramas a serem
processados por UF;

2.1.3.2. Condição específica para utilização do Canal Fonado, para
transmissão de Telegramas por telefone, por meio da Central de Atendimento
ao Cliente dos Correios - CAC:

2.1.3.2.1. Utilizar a Central de Atendimento ao Cliente dos Correios - CAC
pelos telefones:
- 3003-0100: para capitais e regiões metropolitanas
- 0800-725-7282: demp.islocalidades;

2.1.3.2.2. Fornecer ao atendente os dados da empresa, código administrativo,
número do cartão de postagem e outros que forem solicitados, para ereitos de
identificação e posterior inclusão no faturamento do serviço prestado;

2.1.3.2.3. O uso do Canal Fonado incidirá o pagamento de Taxa de
Administração Telegrama Fonado;

2.1.3.3. Condições específicas para utilização do Canal Balcão de
Agência, serviço de envio de telegramas em Agências de Correios:

2.1.8.3.1. Utilizar as Agências ele Correios credenciaelas em Contrato para
envio de seus Telegramas;

2.1.8.3.2. Utilizar o produto "Formulário de Telegramas - 74100009-1
(Telegrama Pré-Pago '130 palavras)";

2.1.8.3.3. Apresentar o formulário preenchido ao atendente, juntamente com o
cartão de autorização elepostagem fornecido pela ECT;

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Fornecer o(s) cartão(ões) de postagem para utilização cios serviços
Telemáticos, inclusive para o serviço de FAX POST, entregando-os aos
representantes credenciados pela CONTRATANTE;
Ane:.:o nO , S'?IVi.-;,:, T&I,:.rná!i,x, - SPE - G:,r,lr3lü ECT ;.; r l0 ./2ú1O

DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
REGIÃO DE VEHD.l\8 RJ-üf - Av. P3ulü ,j,;, Früntin, ~18- ;3° andar - CGnlrc, - 8Elrra ,jü Pir:lÍ/RJ, ::271::2;:-'120

Te/,:;f,:,nes: (::::-1)2-l-10-;~..JfJ5 ,? (:2-1) ::::-1-1;:'-12,12 - ,:.rnEdl; rjrGv,:.r,uó@'c;ürrGi02.c;úJ..-"br
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2.2.1.1. Fornecer o código de acesso (que corresponde ao(s) nLnnero(s)
clo(s) cartão(ões) de postagem) para utilização dos serviços Telegrama e Carta
Via Internet, entregando-os aos representantes credenciados pela
CONTRATANTE;

2.2.1.1.1. Fornecer via email.asinfornlal?ÕeS ele postagem (código de
acesso e senl1a) para utilização dos serviços Telemáticos e Carta Via Internet, em
substituição ao cartão de postagem físico mediante solicitação formal da
CONTRATANTE;

2.2.1.2. O código de acesso é igual ao nLlmero elo cartão de postagem;

2.2.1.3. Receber dos representantes credenciados pela CONTRATANTE,
por meio elas Agências autorizadas, em âmbito nacional, as mensagens de FA)(
POST e providenciar sua transmissão para o FAX da CONTRATANTE;

2.2.1.4. Receber as mensagens transmitidas do FAX da CONTRATANTE e
providenciar a sua entrega;

2.2.1.5. Emitir os Comprovantes, indicando, além elos dados necessários
para emissão ela fatura, o número do contrato e respectivo código do serviço (F~,{
POST);

2.2.2. Disponibilizar os serviços adicionais correspondentes a cada serviço
e canal, para utilização elos usuários;

2.2.2. Captar, transmitir, imprimir e entregar os Telegramas, Cartas via
internet e Fax Post com ou sem serviços adicionais, nos endereços indicados, a
qualquer pessoa civilmente capaz que se apresente para recel)ê-Ios, dela
colhendo assinatura, liata 8 l10ra de entrega;

2.2.2.1. Nos locais onde não Ilouver entrega domiciliária, os objetos serão
entregues internamente, em urna unielade própria da ECT, para posterior retirada
pelo destinatário;

2.2.2.2. Entregar ao remetente os Peelidos ele Confirmação ele Entrega (PC)
com as clevidas informações ela entrega, por meio de Correio Convencional ou via 8-
mail;

2.2.2.3. Entregar ao remetente, o Aviso ele Recebimento - AR com as devidas
informações por meio do Correio Convencional;

2.2.2.4. Entregar ao remetente as Cópias ele Telegrama (CC), por meio de
Correio convencional ou via e-mail;

,
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2.2.3. Disponibilizar, sem ônus, o aplicativo Sistema de Postagem
Eletrônica - SPE à CONTRATANTE, de acorelo com a opção escolhida, SPE
simples, escritório OLl corporativo, com todas as funcionalidades que permitam a
transmissão cio Telegrama e Carta via internet;

2.2.3.1. Disponibilizar sem ônus o acesso ao site: www.teh?gram3.com.br ,
por meio de código de acesso e senha, para uso do aplicativo Sistema de
Postagem Eletrônica Simples e acompanhamento elo histórico dos registros ele
transações de toda a família SPE's;

2.2.4. Encaminhar à CONTRATANTE~ via e-mail, os dados de acesso aos
serviços contratados (URL, nome do usuário e senha), conforme modalidades
escolhidas, mencionadas no subitem 3.11 ;

2.2.5. Fornecer à CONTRATANTE o código de identifical;ão relativa à
imagem, personalizada no Sistema, objetivando a Inserção elestas nos
Telegramas destinados ao âmbito nacional, submetidos pelo canal Internet;

2.2.6. Fornecer à CONTRATANTE o modelo ele layout do arquivo de
Telegrama para caso de utilização de Mídia eletrônica;

2.2.7. Receber ela CONTRATANTE, por meio ele mídia eletrônica, os
disquetes ou CDs para tratamento e envio dos Telegramas, mediante acordo
entre as partes;

2.2.8. Devolver à CONTRATANTE o resultado da importação de seu
arquivo em Mídia Eletrônica, indicando os Telegramas processados e os
rejeitados;

2.2.9. Devolver à CONTRATANTE~ via Postal, os Telegramas e as Cartas
via internet cuja entrega física ao elestinatário não tenha sido possível, indicando a
causa determinante da impossibilidade, na forma regulamentar;

2.2.10. Disponibilizar no Canal Internet o serviço adicional de Telegramas
com imagens para objetos elestinaelos ao âmbito nacional;

2.2.10.1. Disponibilizar imagens próprias, de eventos e datas
comemorativas para uso no cabeçalho ou rodapé das mensagens;

2.2.10.2. Cadastrar imagens personalizadas de clientes para uso e;.:clusivo
da CONTRATANTE;

3. Da Remuneração e Reajuste

3.1. Preços e Tarifas
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3.1.1. A CONTRATANTE pagará pela execução elo Serviço de Telegrama de
acordo com os canais ele acesso utili::ados, Carta via internet, Fax Post e Serviços
Adicionais e/ou Proelutos adquiridos, as tarifas constantes da: Tabela de Preços e
Tarifas de Servic]os Nacionais; e de Tarifa de Telegramas Internacionais;

3.1.1.1. Para transmissão de Telegramas, a CONTRATANTE, poderá optar
em utili::ar os 3 (três) canais ele acesso (Internet, Fonado e Balcão de Agência),
conforme tarifa vigente para cada meio de acesso;

3.1.1.2. Pela utilização do Canal Fonado, será acrescida ao valor a Taxa de
Administração Telegrama Fonado, constante da Tabela de Preços e Tarifas de
Serviços Nacionais;

3.1.1.3. Pelo agenciamento do dia da entrega cIo Telegrama (Pré-datado) e
pela Inserção ele imagem, não será col)rado nenhum preço adicional;

3.1.1.4. Pela utilização do serviço de Carta via internet, será cobrada a tarifa
correspondente ao da Carta Registrada Comercial, conforme Tabela ele Preços e
Tarifas de Serviços Nacionais vigente;

3.1.1.5. Para utilizacão da forma de envio Míelia, será cobrada a tarifa
referente ao Telegrama postado em Balcão de Agência;

4. Disposições Gerais

4.1. O Telegrama com imagem somente está disponível no Canal Internet,
para Telegramas elestinados ao âmbito nacional;

4.2. Para envio de Telegramas destinados ao âmbito Internacional, somente
será autorizacla utilização do serviço aclicional Cópia do Telegrama;

4.3. A ECT disponibiliza à CONTRATANTE, em todos os canais ele captação
do serviço ele Telegrama, a opção de Telegrama Pré-datado.

5. Vigência do ANEXO

5.1. A partir da inclusão (leste ANEXO, ficando vigente até a elata de
encerramento cio Contrato originário ou, antes desta elata, por meio de assinatura de
Termo Aditivo, conforme (Iescrito elo subitem 2.2. do Contrato cio qual este ANEXO
faz parte.

GLOSSÁRIO
APENSO

Serviço de Telegrama - compreende a captação de mensagens expressas tipo
Telegrama, pelos canais Internet, Fonado e Balcão de Agência, para transmissão
eletrônica e entrega física, no âmbito nacional ou internacional, ao destinatário, de
acordo com os procedimentos operacionais de cada produto ou serviço;
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Serviço de Fax Post, é o serviço que a ECT disponibiliza em suas unidades ele
atendimento, em três modalidades de origem e destino:

• Fax do usuário (remetente) para o Fa>: da Agência da ECT, a mensagem é
entregue fisicamente ao elestinatário;

• Fax da Agência ECT para o Fax do Usuário;
• Fa:.; da Agência ECT para o Fax da Agência ECT, para entrega física da

mensagem ao destinatário.

Canal Internet é o meio de acesso para transmissão de Telegrama via Web;

Canal Fonado - serviço ele envio de telegramas por telefone, por meio ela Central de
Atendimento ao Cliente dos CORREIOS - CAC - pelos telefones:
- 3003-0100: para capitais e regiões metropolitanas
- 0800-725-7282: demais localidades;

Canal Balcão de Agência - serviço de envio de Telegramas em Agências de
Correios; Considerar como Canal Balcão ele Agência, todos os telegramas que são
postados nas Agências Próprias, Agências Franqueaelas, Agência Comercial de
Correios Tipo 1 (Própria e Terceirizada), Agência Filatélica, Agência de Correio
Satélite, Agência de Correio Comunitária e o Centro de Serviços Telemáticos -
CST.

Mídia Eletrônica - meio eletrônico contendo arquivos de dados ele Telegramas em
layout específico;

Carta via internet - É o serviço por meio do qual pode ser remetido diretamente
através da web, Ije seu eJesh10p,cartas registradas, com ou sem AR;

Sistema de Postagem Eletrônica - SPE é um sistema que tem como objetivo
facilitar o envio de Telegramas e Cartas com a utilização da Internet, que possibilita
o acesso direto com os Correios, em ambiente seguro, disponível nas versões -
SPE simples, SPE escritório e SPE corporativo;

No canal Internet será (lisponibilizada o uso ele Imagem. A Inserção ele imagem -
Telegrama contendo desenhos gráficos, ilustrações ou textos no cabeçalho e/ou
rodapé, serão oferecidos de forma gratuita. As imagens são elisponibilizaclas pela
ECT ou fornecidas pelo cliente, mediante cadastramento prévio; Pré-datado -
serviço adicional ofereciclo de forma gratuita ao cliente, onde se agencia a data da
entrega;

Serviços Adicionais:
• Pedido ele Confirmação cle Entrega - PC: serviço aelicional pago, que informa

ao remetente os dados de entrega cIo Telegrama, nome cio recebedor, (lata e
hora;
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• Cópia do Telegrama - serviço adicional pago que disponibiliza ao remetente
a cópia do te:;..to contendo os dados de encaminhamento do Telegrama
enviado. Disponível taml)em para os Telegramas Internacionais.

• AR - Aviso de Recebimento - É o serviço que, através cio preenchimento ele
modelo próprio, permite comprovar, junto ao remetente, a entrega de objeto
postaclo sol) registro, com ou sem declaração de valor.
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