
EMPRESA BRASILEIRA DE CQRREIOS E TELEGRAFOS, , Correios
CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS EVENDA DE PRODUTOS. QUE ENTRE SI FAZEM O
DISTRITO FEDERAL. POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA E A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELÉGRAFOS.

CONTRATANTE'
Denominação/Nome por extenso:
SEl:RETARIA rJF FSTADn DE IllSTlrA E CIDADANIA
CNPJ/MF: Ins,-rição Estadual:
nR AR" "~RInM1_S:< .. ,

SIGLA/Nome resumido: Ramo de Atividade:... Justiça .

Endereço:
ST SAIN FSTArÃ() SFTnR RnrJ()FFRRnVIARIA AI A rFNTRAL S/N ANDAR TFRRF()
Cidade: IUF: CEP:
BRASíLIA DF 70.631-9no
Telefone: IFAX:

./6112104-4232 -~ -..
Endereço Eletrônico:
simone.nenroo@seius.dt.nov.br
Nome do Responsável: -.
ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA
Cargo/Função: IRG: I CPF:

I SFrRETARln rJF FSTADn :<.O~.'i 978 SSP IrJF 717.277 ..'i01-10
In,,·

ECT - Empresa Pública. comtituido nos termos do Decreto-Lei n° 509, de 20 de março de 1969.

Nome da Superintendência Estadual: • I,~ ICNPJ/MF:
ISlInprintpnrlpnrin F<tnrlllnl f'ip

.. :<4.028.:<16/0no7-fi7
Endereço:
SCEN TRErH() 02 .. LOTE 04 .. 1° ANDAR
Cidade: IUF: DF

CEP:
BRASíLIA 70800-901
Telefone: IFAX:

116112141-8940 116112141-8934
Endereço Eletrônico:

I npvpn ....' ....@rArrpim.rnm.br www.correios.com.br
Nome do Represenlanle Legal:
ROGÉRIO CURADO GONDIM DE AQUINO
RG: I CPF:
1252512 SSP/GO I:<48.9:<:<.',0 1-.'i:<
Nome do Represenfanfe Legal:
MAGNILsnN snDRE COSTA
RG: I,CPF:
4.245 ..'i99 DGPC:IGO , . 002301.441-'i2------

As partes. acima identificadas. rê"'. enlre SI, justo e avençado e celebram por força do
presenfe Instrumento. elaborado conformp disposfo '-'0 art. 62. § 3°. 11, da Lei 8.666/93, conforme
Processo nO CONTRATO DE ,'RcSTA~ÃO DE SERViÇOS ~-VENO"A·Df·PRODOTOS:·~···· ..
de acordo com as seguintes cláusulas e condiçàes: ! ','~.a ,,_._.__ 315 .__

Q'/OC'!!E..1lf.Mçc[!L__

. c....__~. 1ZM_bó( _
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO

Correios

o presente contrato tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços e venda de
produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s)
deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza Im) cada modalidade envolvida.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS

2.1. Os procedimentos operacionais a serem adotados pelas partes encontram·se nols)
respectivo(s) ANEXais).

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

2,2, I, A inclusão de serviçais) dar-se-á após análise da viabilidade pela ECT, por meio ......
do acréscimo dois) ANEXO(s) correspondente(s), rubricado(s) pelas partes, contendo os
procedimentos pertinentes ao serviço incluido. efetivando-se quando da assinatura da Ficha
Resumo.

2.2.2. A exclusão ocorrerá mediante comunicação formal de qualquer uma das partes,
com prova de recebimento e aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, com a devida
assinatura de nova Ficha Resumo.

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

2.2.3. Encontram-se definidas na Ficha Resumo anexa. assínada e rubricada pelas
partes. as intormações contratuais relativas aos serviços prestados.

2.3. A CONTRATANTE será categorizado pelo ECT, contorme tabelo detinida no Termo de
Categorização e Beneficios da Política Comercial dos Correios, disponível no si te '-
www.correios.com.br.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se compromete a:

3.1. Informar à ECT. com antecedência mínima de 15(quinze) dias úteis da data de
inicio das operações, os seus representantes credenciados a utilizarem 0(5) serviço(s) previsto(s)
nols) ANEXO(s) deste contrato, se for o caso.

3.1.1. Deverá ser informado à ECT o nome do Órgão e do seu responsável, endereço,
telefone para contato e os tipos de serviços a serem utilizados pelo Órgão credenciado.

3.1.2. Controlar a utilização dos serviços por parte de seus representantes credenciados.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
~..J ~. • Correios

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

3.1.3. A infração contratual por parte de qualquer das pessoas enumeradas na subitem
3.1.2.1. será de responsabilidade da CONTRATANTE. apurada nos termas deste contrato.

a) Dados fixos: nome do serviço e a marca Correios:

~. 1ÇiC&.b
b) Dados variáveis: .numero e ano de assinatura do cantra'!p"'p~.!§jas.R€;.gionais cre---=.

origem do contrato e de postagl'm e nome ou sigla da CONTRATANTE.

3.2. Quando da utilização de j.erviços que preveem franqueamento por chancela.
indicar no ãngulo superior dirello do anverso dos objetos. por proces~C·-grófico.-e-tiquetc:hm-". 
carimbo. a chancela de franqueamento padrão. fornecida pela Eqf~mrcuquivD_e1.e.tr.ôoico~Hf.._
contendo as seguintes informações: ,,

~ '. (/ioq Oo.q, 7'lUlo7L

V

3.2.1. A Chancela de Franqueamento prevista no subitem anterior deverá ser utilizada.
exclusivamente. em objetos distribuidos pela ECT. por meio do presente contrato.

3.2.1.1. A não observãncia ao uso exclusivo da chancela de franqueamento implicará
no pagamento de multo. pela CONTRATANTE. correspondente a 10% (dez por cento) do valor
verificado no ultimo faturamento do respectivo contrato.

3.2.1.2. A multa a que se refere o subitem anterior incidirá sobre cada objeto
identificado pela ECT e que' tenha 'sidtl aistribuido por terceiros. sem prejuízo das sanções
instifuidas pela quebra do monopólio pósta( se for o caso. limitada a 50% da importãncia do
faturamento tomado como base para sua aplicação.

3.2.1.3. No caso de franquia postal. o órgão ou entidade deverá ser orientada por
escrilo (carta. oficio. telegran~ciY: no senfido de que nõo seja. em hipátese alguma. adotada a
situação descrita nos subitens 3.2.1. ao 3.2.1.2.

3.3. Observar as· condK;õe~ gerais de aceitação de objetos estabelecidas pela ECT.
especificadas nos ANEXOS. site dos Correios e/ou nas Tarifas/Tabelas de Preços. quanto a peso.
dimensões. acondicionamento e demais normas previamente informados pela ECT. inclusive o
endereçamento complefo com a utilização do CEPo estabelecidas para cada modalidade de
serviço.

3.4. Utilizar embalagens ade·quadas ao peso. às condições de aceitação e natureza do
conteudo. conforme si te dos Correios e/ou recomendações da ECT.

3.5. Informar à ECT e manter atualizados (por carta. ofício ou telegrama) todos os
dados cadastrais. incluindo ois) endereçá(s) para a entrega de fatura(s).

3.5.1. Os mesmos meios de ínforfnação Citados no item 3.5. devem ser adotados para
comunicações e solicitações diversas.

3.6. Informar à unidacfé' de Vinculação do contrato o endereço de correio eletrõnico.
telefones e fax para os contatos que se fizerem necessários e comunicar. de imediato. sempre
que ocorrer qualquer alteração.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios

~/

3.7. Postar os objetos nas Unidades previamente acordadas com o ECT.

3.8. Apresentar. obrigatoriamente o cartão de postagem. quando do utilização dois)
serviçols) e/ou aquisição de produtos postais.

3.8.1. A CONTRATANTE é o único respomável pelos Cartões de Postagem fornecidos
pelo ECT paro o postagem. inclusive por parte de se.us representantes credenciados.
respondendo por donos causados por suo utilização indevido.

3.8.t.t. Em caso de perda. roubo ou extravio do carlão de postagem. o CONTRATANTE
permanecerá responsável. enquanto não comunicar o foto oficialmente à ECT. por meio de
correspondência com provo de recebimento.

3.8.t .2. No hipótese de qualquer alleração no cartão de postagem. comunicar à ECT
poro as providências de substituição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA ECT

4.1. Compete previamente aos Correios:·

4.1.1. Disponibilizar

o) os dados e critérios necessários 00 Cumprimento do Cláusula Terceiro:

b) informações necessários ó execução deste éontià'jo:

cl condições de aceitação de cada serviço e prazos de entrego:

d) especificações o serem observadas no confecção e identificação dos objetos; e

el formulários citados nols) onexolsl e modelas de documentas o serem
confeccionados.

4.1.2. Fornecer

o) tabelas de preços e tarifas relativas aos s"",ços previstos neste contrato e
atualizações; e

b) os cartões de postagem paro coa0 órgão credenciado o utilizar os serviços e/ou
adquirir os produtos previstos nols) ANEXO(s).

4.2. Estabelecer. em conjunto com o CONTRATANTE. as Unidades Operacionais e de
Atendimento credenciadas paro o prestação dos serviços e/ou vendo de produtos. bem como
orientá-Ias o respeito do execução dos serviços.

4.3. Prestar ó CONTRATANTE todas as informações necessários poro utilização dos
serviços contratados.

4.4. Disponibilizar o faturo de cobrança nosTfe 'dós Correios. conforme previsto no Ficho
Resumo anexo o este confrato.
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EMPRESA BRASILEIRA p~ CORREIOS E TELEGRAFOS Correios
4.5. Enviar o faturo de cobrança paro o endereço indicado pelo CONTRATANTE. ~

_ .....,...~C' .,..- ... _lO _" ... _ow._ ...
.,.') '")

4.6. Executar ois) serviçols) previstols) no{s) ANEXO(s). confor~b;lAtrma~obel~ddos-----
>

pelo ECL

; _ I t

CLAUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇAO. DO REAJUSTE E DO REEQUILlBRIO
. ~_ "', _" ~;;\~êfr

5.1. Pelo prestação dos serviços previstos no{s) ANEXO(~~....a.....es.te....coot<Gk>.- e - .-
CONTRATANTE pagará à ECT os valores contidos nas Tabelas especificas o cada serviço.
fornecidas pelo ECT. e pelos serviços adicionais e vendo de produtos contratados. os valores
mencionados. respectivamente. no Tabelo de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais. Preços
Internacionais. Preços SEDEX Mundi. Tarifas Docurnentos e Demais Serviços e Tabelo de Produtos.
vigentes no doto do prestação dos serviços e aquisição de produtos. sendo reajustados nas
mesmos dotas e segundo os m'l\S'mos índices do modificação das mesmas.

5.1.1. Os valores pre.i9l0s no subitem 5.\. terão suas vigências adstritas às Tabelas
indicadas no mesmo subirem e serão alterados quando do modificação dos mesmas.

5.1.1.1. O reajuste das Tabelas mencionadas no subitem anterior observará o
periodicidade legal mínimo de 12 (doze) meses. contado o partir do doto do início do vigência
do tabelo. indicado no seu próprio texto.

5.1.\.2. O prazo .estipulado no subitem 5.1.1.1. poderá ser reduzido. se o Poder Executivo
assim o dispuser.

5.2. Independente do procedimento éJe- reajuste. os valores definidos paro os serviços
prestados e paro os produtós vendidós poderão ser revistos. visando à manutenção do equilíbrio
econãmico-financeiro do contrat9,.na hipótese de sobrevirem fotos imprevisiveis. ou previsíveis
porém de conseqüências incalculáve)s. retardadores ou impeditivos do execução do ajustado.
ou ainda. em caso de forço maior. caso fortuito ou foto do príncipe. configurando álea
econômico extraordinário e extrocontratual.

5.3. Havendo formo <;le,valor e reajuste distintos daqueles previstos no subitern 5.1 .. os
mesmos serão estabelecipo~ Çl,o~'próprio ANEXO relativo aos procedimentos do serviço o que se
referem os valores e reajustes diferenciados.

5.4. A revisão dos tarifas dos serviços prestados pelo ECT será promovido pelo Ministério
das Comunicações. em conformidade com o Art. 70. I do lei n° 9069. de 29 de junho de 1995.
combinado com o artigo )0 do Portaria nO 152. de 9 de julho de 1997. do Ministério do Fazendo.

5.5. A ECT deverá informar à CONTRATANTE os novos valores dos serviços e produtos
sempre que ocorrer atualização em suas tarifas e/ou tabelas.

, _ I " -I;""

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIÇOES D( PAGAMENTO

6.1. Respeitado o cronograma definido no Ficho Resumo anexo o este contrato. o ECT
disponibilizará à CONTRATANTE. no endereço
http://www2.correios.com.br(p~.?..dufos_~ervicos/sfc/default.cfm.paro efeito de pagamenfo. o
faturo mensal correspondente aos serviços prestados e produtos adquiridos previstos nols)
ANEXO(s). levantados com base nos documentos de postagem e vendo de produtos.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correios

(/

6.1.1. Adicionalmente. o ECT entregaró à CONTRATANTE. no endereço pré-estabelecido.
o faturo mensal. respeitados o Periodo Base (Ciclo de Faturamento) e o vencimento do tatura.
definidos no Ficho Resumo anexo que é porte integrante deste contrato.

6.1.2. No hipótese de não haver tempo hóbil p.ora o consolidação de todos as
postagens efetuados no penado de faturamento. aq }elas remanescentes serão faturadas e/ou
consideradas paro o concessão de descontos em período posterior.

6.2. Os serviços prestados no presente contrato ficam isentos do pagamento do Coto
Mínimo de Faturamento estabelecido paro os mesmos. exceto com relação aos serviços SEDEX
40436 e SEDEX 40444 que. se contratados. devem observar o Coto Minima de Faturamento
estabelecido. respectivamente. no Tabelo de Preços e Tanfas de Serviços Nacionais. nas Tabelas
de Preços especificas. prevalecendo aquela de maior valor. vigente no ultimo dia do ciclo de
faturamento do mês de competência do faturamento.

6.2.1. A coto minima de faturamento seró correspondente àquela de maior valor dentre
os serviços de mesmo periodicidade definido no Ficho Resumo.

, ....... ,!"
6.2.1.1. Quando do contratação de serviços customizados. fico estabelecido uma coto

minima individual de faturamento que seró indicado nos anexos. vigente no último dia do ciclo
de faturamento do mês de competência do faturamento.

6.2.1.2. A Coto Minimo de Faturamento seró' cobrado após o segundo periodo base,
(ciclo) de faturamento indicado no Ficho Resumo anexo. contado o partir do ciclo inicial de
faturamento. independentemente do dia de assinatura. vigência do contrato e do
periodicidade escolhida pela CONTRATANTE.

6.2.1.2.1. A isenção citado no subitem anterior não se aplico o contratos sucedãneos..

6.2.1.3. Havendo inclusão e/ou exclusão de ANEXO que altere o valor do Coto Minima
de Faturamento. o novo valor seró cobrado de formo proporcional. considerando a data de
suo inclusão/exclusão; ,

6.2.1.4. No caso de suspensão do cumprimento de suas obrigações conforme disposto
no subitem 8.1.3.1.. não haveró incidência de Coto Mínimo de Faturamento no penodo
abrangido pelo suspensão. sendo aplicado o proporcionalidade pelos dias utilizados nos
penados base (ciclo) anteriores à suspensão e postenores a reativação.

6.2.1.5. No hipótese de o valor a ser pago pelo cliente. relativo aos serviços prestados.
ser inferior à Coto Mínimo de Faturamento do periodo. o faturo emitida 00 final de cada
periodo incluiró. além desse valor. um complemento paro que o montante o ser pago atinja o
importãncia citado.

6.2.1.5.1. Havendo alteração no contrato que implique em mudança de valor de coto
minima dentro do penodo de faturamento. o cólculo do complemento o ser cobrado levara em
consideração o proporcionalidade dos valores de cotas mínimas utilizadas dentro do perioda.

6.2.1.6. Poderó ocorrer o restituição. mediante crédito em tatura posterior. de parte do
complementação financeiro correspondente 00 "olor de postagens remanescentes quando do
ocorrência do situação descrito no subitem 6.1.2.
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EMPRESA BRASILEIRA PE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios
6.2.2. o valor da Cota Minima de Faturamento será revisto quando da atualização das

Tabelas ou dos ANEXOS indicadas nos subitens 6.2. e 6.2.1. respectivamente.

6.3. O pagamento da fatura deverá ser realizado por via bancária, conforme inslruções
constantes do próprio documento de cobrança.

6.3.1. A forma de pagamento por meio de crédito em conta corrente somente será
aceita mediante autorização prévia e expressa da área financeira da ECT. Eventual depósito
sem a anuência da ECT nõo caracTerizará a quitação da fatura, estando a CONTRATANTE
sujeita às sanções previstas no subitem 8.1.4;

6.3.2. Quando o pagamento ocorrer pela rede bancária, a baixa da fatura dar-se-á
após o crédito na conta corrente da ECT e a respectiva compensação de cheque que
porventura venha intermediar a liquidação do titulo.

6.4. No caso de o psgamento das faturas ser efetuado por meio do SIAFI - Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, deve ser utilizado o procedimento
OBFatura - Extra-5lAFI. que possibilita a operacionalização do pagamento com a indicação do
código de barras ou linha digitável constantes do boleto de cobrança.

6.5. Qualquer reclamação sobre erros de faturamento devera ser apresentada pelo
CONTRATANTE, preferencialmente, junto à Central de Atendimento dos Correios - CAC oU por
escrito Icarta, ofício, telegrama), e receberá o seguinte tratamento;

6.5. I. reclamação apresentada sem o pagamento da fatura será admitida até a dota
do vencimento;

" .

a) se for procedente, a ECT emitirá nova fatura com o valor correto e com novo dota
de vencimento; e

bl se for improcedent~, a CONTRATANTE pagará a fatura. Caso o pagamento ocorra
após o vencimento, a CONTRATANTE pagara a fatura mais os acréscimos legais previstos no
subitem 8.1.4., independente do prazo necessário para a apuração por parte da ECT;

, :J
6.5.2. ApÓS a dota de

pagamento integral da fatura;
vencimento, a reclamação somente será aceita com o" ,

6.6. Os encargos e multas decorrenfes de atraso de pagamento de faturas, bem como
débitos e créditos relativos o eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos neste contrato
serão lançados em fatura posterior, devidamente discriminados,

6.6.1. Os créditos devidos pela ECT, relativos a indenizações, .cujas f.ato~gerodare.l..lQ= ...
apurados e devidamente comprovados pela ECT, serão pagos direj9m~(1teà CONT~r-NTE via
crédito em fatura. ! -- -_.. .

I

CLÁUSULA SÉTIMA _ DA VIGÊNCIA ; C1-iOJ t1OO. i 'j'l (z,orf __ I
• (~ I

. - . l. . - "" jG b" Só~
7.1. O prazo de vlgencla do pçesente contrato, em conlórmldooe-Gom-o'lne~ol,_ti'o.__ I

Artigo 57 da Lei 8.666/93, será <'Ie 12 Idàze) meses a partir da dat6:"de sou ussinaturcr.-po-dend -'
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios
prorrogar-se por meio de termo aditivo. por periodos iguais e sucessivos até o limite de 60
(sessenta) meses.

7.2. A vigência do Anexo terá inicio e tim estabelecidos na Ficha Resumo. assinada
pelas partes e não excederá a do contrato. A exécução dos serviços e aquisição de produtos
somente será realizada durante a vigência estabelecida para cada Anexo.

CLÁUSULA OITAVA - DO INADIMPLEMENTO

8.1. O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato. ou o ocorrência
de quaisquer das situações descritas no Ar\. 78. da Lei 8.666/93. será comunicado pela parte
prejudicada á outra. mediante notificação escrita. com prova de recebimento. para que a
parte inadimplente. no prazo de 05 (cincoI dias úteis. regularize a situação ou apresente defesa;

8.1.1. Se for apresentada defesa. a parte prejudicbda deverá se manifestar sobre esta,
no mesmo prazo;

8.1.2. Quando o decisão motivado não acolher os razões da defesa. o parte
inadimplente deverá regularizar a situação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. contadas a
partir da comunicação formal desse fato;

8.1.3. O descumprimento do subitem anterior poderá ensejar a rescisão do contrato. a
critério da parte prejudicada. sem prejuizà de evi,ntual indenização por perdas e danos além
das demais sanções contratuais e legais aplicáveis; -

8.1.3.t. O atraso de pagamento por prazo superior a 90 (noventa) dias concede à ECT o
direito de suspender o cumprimento de suas obrigações ou rescindir o contrato conforme
previsto no Artigo 78. da Lei 8.666/93.

8.1.4. Ocorrendo atraso de pagamento. o valor devido será atualizado
financeiramente. entre as dotas previsto e efetiva do pagamento. de acordo com a variação
da taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELlC Meto. ocorrida entre o dia
seguinte ao vencimento da obrigação e o dia do efetivo pagamento. acrescido de multa de
2% (dois por cento) e demais cominações legais. independentemente de notificação.

8. 1.4.t . Neste caso. os encargos decorrentes do atraso de pagamento serão cobrados
em fatura posterior.

8.1.5. Se permanecer inadimplente. a CONTRATANTE terá seu CNP J inscrito no Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados 'do Setor Publico Federal - CADIN. pela ECT. em
obediência ao disposto na Lei 10.522 de 19 de julho de 2002;

8.1.5. I. Este dispositivo não se aplica aos "Órgãos Públicos Federais".

8.1.6. Será de responsabilidade da CONTRATANTE as custas cartoriais. caso haja
necessidade de o ECT recorrer ao mecanismo de "PROTESTO DE TíTULO". para reaver os seus
valores devidos. por atraso no pagamento de faturas. podendo ser pagas diretamente nos
cartórios ou ressarcidas à ECT se o pagamento das custas ocorrer de forma antecipada.
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. o presente contrato podera ser rescindido o qualquer tempo:

Correios

9. I. I. por interesse de qualquer uma dos portes e mediante comunicação formal. com
prova de recebimento e aviso prévio minimo de 30 (trinta) dias:

9.1.1. I. Quando a solicitação de rescisão ocorrer concomitantemente à formalização
de contrato sucedãneo. com cota mjni'\lo igual Çlu superior. a rescisão podera ocorrer na data
da formalização do pedido. independenfe do aviso prévio O que se refere o subi tem anterior.

9.1.2. por inadimplemento. conforme consto na Clausula Oitavo: e

9.1.3. na hipólese de ocorrer qualquer dos situações e formos previstos no bojo dos
artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93. obedecido 00 disposto no subitem 8.1.:

9.2. Quando ocorrer interesse público. a ECT poderá rescindir unilateralmente o
contrato. nos cosas especificados no inciso I do arl. 79 do Lei 8.666/93. nos termos do arl. 58. 11,
combinado com parágrafo 3° do artigo 62. do mesmo Estatuto Licitatório:

9.3. No coso de rescisão. fica assegurado à ECT o direito de recebimento dos valores
correspondentes aos serviços prestados à CONTRATANTE e produtos adquiridos pelo mesmo até
o doto do rescisão. bem como à proporcionalidade dos cotos minimos contratados. de acordo
com os condiçães de pagamento estabelecidos neste contrato.

9.4. Da mesmo formo'ficá gqrontida à 'CONTRATANTE a devolução de seus objetos e
)', I..

valores devidos para repasse.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os recursos orçamentários ,paro o cobertura das despesas decorrentes deste. ~ v,
contrato têm seu valor estimado em R$ 7.500.00 (sete mil e quinhentos reais).

10.2. A c1assificaçõo destas despesas se daró do seguinte tormo:· .," ,
•

Elemento de Despesa: 33.90.39

Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: 04122600285177250

3"~ '- '---1
\

Ci/OC CQ'.. '~~)lO7:__ 1

10.3. Nos exercícios seguintes. os despesos correrão à conta de"êlÕtãçõ;;s-órçõ;;'-;;ntãrias
próprios. consignados nos respectivos Orçamentos-Programo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA APROVAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

11.1. O presente contrato teró validade depois de aprovado pelos órgãos competentes
da CONTRATANTE e do ECT., • (" I, I _ .

11.2. A realização de licitação) é inexigível com base no caput do Artigo 25. da Lei
8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

12. I. A ECT não se responsobiliza:

Correios

12.\.1. por volor incluído em objetos postodos sem o respectivo declaroção de volor:

12.1.2. pelo demaro no execução de qualquer serviço. resultonte de omissão ou erro
por porte do CONTRATANTE:

12.1.3. por prejuízas indiretos e beneficios não-reolizados:

12.1.4. por objeto que. no todo ou em porte. sejo confiscodo ou destruido por
outoridode competente. desde que hoja comprovoção documentol;

12.2. A responsobilidode do ECT cesso. sem prejuizo do disposto no(s) respectivols)
ANEXO(s). nos seguintes condiçães:

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

12.2.2. terminado o prozo paro a reclamoção. previsto em ANEXO. paro codo serviço:

12.2.3. em coso fortuito ou de forço moior (cotástrofes naturois. revolução. motim.
tumulto e quolquer outro movimento de notureza popular). regulormente comprovodos.
impeditivos do execução do controto;

12.2.4. nos cosas de parolisação do jornodo de trobolho independentemente de suo
vontode:

12.3. Em coso de extrovio. perdo ou espoliação de objetos postodos sob registro. a
responsabilidode do ECT está limifoda oos preços postois mois o volor de indenização constante
do Tobela de Preços e Tarifos de Serviços ocionois:

12.3.1. Esses valores serõo pogos q CONTR/)TANTE. conforme prevista na subitem 6.6.1 ..
Cláusulo Sexto. '

12.4. Não devem ser incluidos nos objetos pastodos, quando for o cosa. moteriois
relocionodos no Artigo 13 do Lei n° 6.538. de 22/06/\978. e no Listo de Objetos Proibidos do
União Pastol Universol - UPU;

12.4.1. A ECT se reservo o direito de proceder. eventuolmente. à oberturo dos objetos
recebidos, paro fins de verificoção e controle de seu conteúdo. no presença de representante
legol da CONTRATANTE ou do destinotário;

12.4.1. \. Nos cosos de objetos postodas cama Maio Direto Postol Especiol - MDPE ou
Molo Direto Postal Básico - MDPB o conteúdo poderá ser verificodo o quolquer momento. sem o
necessidode da presenço de representonte legol do CONTRATANTE ou do destinotário.
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EMPRESA BRASILEIRA 9E OORREIOS E TELEGRAFaS Correios
124.2. Após análise de viabilidade pela CONTRATADA. podem ser transportados pelos

Correios materiais sujeitos a legislação especifica. com formalização de Termo. Apenso ou
documento congênere.

t2.5. As partes responderão pelo cumprimento das exigências relativas a
documentação fiscal. na forma da legislação vigente. sendo que os tributos que forem devidos
em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução constituem ônus
de responsabilidade exclusiva do respectivo contribuinte. conforme definido na legislação
vigente.

12.5. t . Havendo imputação de responsabilidade tributária a uma parte em decorrência
de fato cuja responsabilidade originária seja da outra parte. caberá a esta ressarcir aquela os
valores efetivamente pagos.

12.5.2. Paro efeito do ressarcimento exposto no subi tem anterior. o obrigação será
considerado direito líquido e cétta; devendo ser realizado em 10 Idez) dias. contados da dato
da comprovação de recebimento da-comtJnicação oficial do seu pagamento.

12.6. Em complementação à obrigatoriedade legal expresso nos artigos 5° e 6°. do Lei
6.538/78. as partes devem também guardar sigilo absoluto sobre informações proprietárias e
confidenciais necessárias à prestação dos serviços oro contratados. quais sejam. documentos.
informações e programas inerentes aos serviços contratados.

12.6.1. As informações proprietárias e confidenciais necessárias a prestação dos
serviços oro contratados mencionadas no subitem anterior referem-se o planos de triagem de
objetos. softwares de gerenciamento de postagem. soluções logisticas. dentre outras.

12.6.1.1. Quando houver necessidade de divulgação de qualquer uma dessas
informações. por determinação de órgão competente para tal. o parte interessada deverá
solicitar. previamente. autorização expressa a outra.

12.7. As disposições contratuais e de seuls) respectivols) ANEXa(s) deverão ser
interpretadas harmonicament~ cOÇlsiqerando os procedimentos inerentes ao(s) serviçais)
prestadols). assim como aos costum~s e n!Jrmas vigentes.

12.8. Este controto, poderá ser revisto tot.al ou parcialmente. o qualquer época.
mediante prévio entendimento' enfre as partes com a celebração de respectivo Termo Aditivo.
se for o coso; .

12.8.1. Alterações decorrentes de especificações do prestação de serviços e produtos.
no(s) respectivols) Anexais) contratado(s) serão formalizadas por apostilamento. respeitando-se
o disposto no Art. 55 da Lei 8666/1993.

, v

12.9. Em caso de conflito quanto aos aspectos operacionais prevalecem as
peculiaridades de cada serviço sobre os termos do presente contrato. estando os disposições
previstas nols) respectivo(s) ANEXaiS);

12.9.1. Havendo lacuna nos ANEXOS. serão aplicados os procedimentos gerais previstos
neste contrato.

_
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Correios

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

Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e torma, na presença das testemunhas abaixo:

Pela CONTRATANTV Pela ECl: /

8RASíllA-DF.2-~ de I\~,~ de2D17.

ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA

SECRETARIO DE ESTADO

TESTEMUNHAS:

ROGÉRIO CURA GO DE AQUINO

\ SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE BRASíLIA

I

1n .'
MAGNllS01l'SÓD ECOSTA

I
GERENTE REGIONAL DE VENDAS

NOME:

CPF:

,
;: ; - ~'"
\ 'V,,",

NOME:

CPF:

'" ..J'~. ~~ ~~.-_ .....,~
'lIC_. __ 7. ..

0i(jJ0{)2 :lJfljc;t-

_..--- ...._ .• _ _ .....__ '" 04·

, "
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NÚMERO I

FICHA RESUMO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS E DATA

VENDA DE PRODUTOS -1-1

CONTRATANTE NÚMERO DO CONTRATO

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSJIÇA E CIDADANIA .... 1.'\ ~2",22 HÇ,

CÓDIGOADM .. -- - PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

4\ /C'6/\:>'- a )D/D--'/~

CICLO DE FATURAMENTO (PERrODO BASE) VENCIMENTO DA FATURA

Serviços prestados do dio oi ao'dia 31 do mês Dia 21 do mês seguinte ao da prestação do
seguinte.

,
serviço (Período Base)

I' ENTREGA DA FATURA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA

DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA NO
DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA

ENDEREÇO PRÉ· ESTABELECIDO
FATURA NA INTERNET

[ 10 1dias antes do vencimento da falura.

105 1dias úteis antes do vencim-ento da fatura. Ficarão disponibilizados no endereço
r,lto://www2.correias.com.br/orodutos servicos/
stc/defaull.cfm as fafuras (com código de

Obs.: Na hipótese de haver alraso na
borras) e os correspondentes extrotos. contendo
analilicamente os lançomentos que deram

disponibilização da fatura. o vencimento será origem ao reterido documento de cobrança.
prorrogado pelo número de dias do referido
atraso. -

DR DE ORIGEM DO CONTRATO_ ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO-

BRASíLIA GEVEN

I ~. FATURAMENTO.
( I DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO

r x J CENTRALIZADO "
.. ESPECIFltlDADES DOS SERViÇOS

SERViÇOS CONTRATADOS INICIO TÉRMINO DO PERIODICIDA COTA
(código/discriminação) DO SERViÇO DE DA COTA MíNIMA UNIDADE DE

SERViÇO. MíNIMA EXCLUSIVA? VINCULAÇÃO

Aquisição de Produtos A partir do 60 meses após o " . N Todos os agências
assinatura assinatura próprios do ECT
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correios
Aquisição de Produtos e A partir do 60 meses após ", N ...

Serviços em loja virtual do ECT assinatura assinatura

CARTA COMERCIAL
A partir da 60 meses OPOS , ,.

N
iodos os agências

assinatura msinolufO próprios do ECT

MALA DIRETA DOMICILlÁRIA
A partir do 60 meses após --o N

Todos os agências
assinatura OSiinoluro próprios do Ecr

CORREIO INTERNACIONAL
A partir do 60 meses opés ..- N

Todos os agências
assinatura assinatura próprios do ECT

MALA DIRETA BÁSICA
A partir do 60 meses após ... N

Todos as agências
assinatura assinatura próprias do ECT

ENCOMENDAS NACIONAIS
A partir do 60 meses apÓs ... N

Todos os agências
assinatura assinatura próprios do ECT

Pelo CONTRA~T~A:::N;TE:.:.:--;?;?-_~~

,
HUR 8ERNARDES DE MIRANDA

SECRETARIO DE ESTADO

.._ .i'fl

cfI()J 00:;"11-1Ulc i7

c;c'

" ,

ROGÉRIO CURADO G NDIM DE AQUINO

.SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE BRASíLIA

,

MAGNIL-Sl~E COSTA

GERENTE REGIONAL DE VENDAS
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..... - • .. • ..1

ANEXO /<;2

_<0 _

I

AQUISiÇÃO DE PRODUTOS I()/O:.' c:o: '-.'I(/['O(L!
L------------------------"-----'r/' !

'" (H'OUI .
1. Definições

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

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.t.l. Assinar o doc.u(JU'>nJo. previsto para o faturamento, quando da aquisição de
produtos. •.. _. .- 'i.

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Fornecer á CONTRATANTE a tabela atualizada de preços dos produtos.

3. Preços e Reajustes

3.1. Pela aquisição dos produtos. definidos na Cláusula Primeira do contrato do qual
este ANEXO faz parte, a CONTRATANTE pagará á ECT os valores constantes na Tabela de
Produtos e/ou no valor facial do produto,'vigenJes na data da aquisição:

3.2. Os valores relativos á venda de produtos abrangidos por este ANEXO, têm suas
vigências adstritas á Tabela indicada no subitem 2.2.1" devendo ser reajustados e aplicados
quando da modificação das mesmas.

4. Condições de Pagamento

As condições de pagamento estão prsyistas na Cláusula Sexta do contrato do qual
este ANEXO faz parte.

5. Disposições Gerais

5.t. O presente ANEXO é parte ihtegrante do Contrato celebrado entre a CONTRATANTE
e a ECT.

5.2. Ficam ratificadas fadas as cláusulas constantes do Contrato do qual este ANEXO faz
parte. para efeito de cun'ipnm'êlffo Clas bases acordadas entre as partes.. ,

6. Vigência do ANEXO

A partir da inclusão deste ANEXO, ficando 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. do Contrato do qual este ANEXO faz parte.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
, '

ANEXO

AQUISiÇÃO DE PRODUTOS ESERViÇOS DA LOJA VIRTUAL DA ECT
CORREIOS ONLlNE

1. Definições

Correios

1.1. Aquisição de produtos e serviços disponibilizados na loja virtual da ECT. por
intermédio dos sitios http://www.correios.com.br ou hltp://www.correiosonline.com.br.

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:
, .

2.1. I. Assinar O documento previsto para o faturamento. quando da aquisição de
~

produtos e serviços.

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Disponibilizar à CONTRATANTE na vitrine da loja virtual. o lista de produtos e serviços
com seus respectivos preços.

2.2.2. Os preços praticados na loja virtual não serão superiores aos das unidades de
atendimento do ECT. resguardado o valor da taxo adicional pela entrega no respectivo local
solicitado. quando tratar-se de produlo.

3. Utilização do Cartão de Postagem . . ,

3.1. As aquisições de produtos e serviçbs na lojq.yirtual da ECT poderão ser por meio da
utilização do cartão de postagem.

3.2. Para utilização do cartão de postagem será necessário que o mesmo esteja Ativo e
Habilitado à compra do respectivo produto ou serviço selecionado na loja virtual da ECT.
estando o mesmo vinculado 00 seu respeclivo cartão de postagem no momento da compro. '-

3.3. No momento da compra será necessário ainda. que o usuário realize cadastro na
loja virtual da ECT. bem como informe os seguintes dados:

a) o natureza juridica (Se Pessoa Fisica ou Pessoa Jurídico);
b) o respectivo número de identificação fiscal (CPF ou CNPJ);
c) o número do cartão de postagem; ."
d) data de validade do cartão de postagem IDD/MM/AAAA);
e) o código de controle do cartão de postagem.

3.4. Em caso de dificuldades no oquisiçã<> de produtos e serviços por intermédio do
cartão de postagem na loja virtual da ECT (Correios OnLine), orientações e informações
complemenlares poderão ser fornecida~ pela GerêC)ç;io Comercíal que firmou o contrato
principal.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios
3.5. Paro as demais formas de pagamento disponíveis no loja virtual do ECT. serão

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

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

4.2. Ficam ratificadas todas os clóusulas constantes do Contrato Múltiplo. do qual este
ANEXO foz parte. poro efeito de cumprimento das bases acordadas entre as portes.

c<1Ct'.co.'.11/ó /':0 17

'<'

,-

________.:;c;;,;o;;.n;;,;tr;;;a.;,;;to;,;M~úl~tip~l~o:;:-~V~e~rs~à;:§o,;;O;;;P';;-;:E;;;C~T~x:ES::=EJ~U~S:l(~EI~ab5;.~0~14,;/0;.:;8~12:;:0",1.;,,71.!--------t7
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE BRASillA

GERENCIA DE VENDAS - Endereço: SCEN TRECHO 02. LOTE 04 1° ANDAR - Brasmo/DF. CEP 70800-901
Telefone: (61 ! 2141-8940 - Fax: (61) 2141-8934 - e-mail: geven bsb@correios com br
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ANEXO

CARTA COME"CIAl. __

1. Definições

Correios

1.1. Serviços de recepção. coleto. transporte e entrego domiciliória de objetos relativos â
Carta Comercial. em âmbito nacional. com peso unitório 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 acordo com os CORREIOS. as localidades. em ãmbito nacional.
em que os serviços previstos neste ANEXO serão prestados;

"
2.1.1.\. No caso de holding. informar aos CORREIOS os dados necessórios de cada filial.

empresa coligada e/ou controlada autorizada(s) a utilizar(em) os serviços para o
preenchimento dais) Fichais) Técnica(s). _

2.1.2. Obedecer ãs condições gerais de aceitação de objetos quanto o peso. natureza do
conteúdo. dimensões. formato. endereçamento e demais normas previamente informadas
pelos CORREIOS;

2.1.3. Apresentar. no ato da postagem. o Cartõo de Postagem fornecida pelos CORREIOS;

2.1.4. Apor nos envelopes:

o) Chancela de Franqueamento Padrão. confomle modelo e leiautes estabelecidos
pelos CORREIOS. observando o disposto no subitem 3.2. do Contrato do qual este ANEXO foz
parte;

,
b) Data de Postagem abaixo da Chancela Padrão ele Franqueamento. ou em outro

local previamente aprovado pelos CORREIOS. precedida da expressão "Data de Postagem" e
no formato dd/mm/aaaa. por meio de processo gráfico ou car'mbo;

2.1.4.1 Quando o franqueamento oC9rrer poLmejo de estam pagem digital de Máquina de
Franquear. oposta pela Agência Franqueado de vinculação do controto. os objefos não
deverão conter a chancela de franqueamento e o dato de postagem de que trotam os alienas
"o" e "b" do subitem 2.1.4;

2.1.5. Apor nos objetos. nos locais apropriados. o endereço completo do destinatário e do
remetente. com a indicação correta do CEPo bem como fazer constar. no verso dos mesmos. os
motivos determinontes do eventual não entrega. conforme padrão adotado pelos CORREIOS.
para anotações por porte do carteiro;

Controlo Múltipla - Versão OP - ECT x SEJUS lEtal,. OI /08/2017}
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios
2.1.5.1 Fazer constar nos objetos postados com o Serviço Adicional Aviso de Recebimento

(AR) e/ou Mão Própria IMP). para os quais se quer a devolução imediata após os três tentativas
de entrega. a seguinte menção: "Após a terceira tentativa de entrega. devolver
imediatamente ao remetente."

2.1.5.1.1. A indicação citada no subitem anteriar deve ser aposta no rótulo de
endereçamento. ou em outro local previamente aprovado. de acordo com o leiaute
estabelecido pelos CORREIOS.

2.1.6. Definir. juntamente com os CORREIOS. a frequência das coletas. bem como as
quantidades a serem coletadas para cada filial autorizada pela CONTRATANTE;

2.1.6.1. A prestação do serviço de Coleta Domiciliária. sem ônus à CONTRATANTE. por meio
do presente ANEXO. está condicionada à quantidade mínima de 500 (quinhentos) objetos por
coleta e à viabilidade operacional das C0RREIOS7

2.1.6.1.1. A Coleta Domiciliátia em quantidade inferior a 500 (quinhentos) objetos está
condicionada à viabilidade operocional e à cobrança de taxa de coleta prevista na tabela de
preços "Coleta Programada".

H)il (

2.1.6.2. Atentar para as regras especificas. decorrentes da Política de Comercial. quando
se tratar de clientes classificados como Platinum. Diamante. lnifinile e como pertencentes
exclusivamente ao Segmento Governo:

a) ° serviço admite Colela Programada. sem õnus ao cliente. de qualquer quantidade
de objetos. desde que atenda as seguintes condições:

I - viabilidade operacional. devendo a área operacional da Diretoria Regional ser.
obrigatoriamente. consultada pela área comercial da Diretoria Regional.

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

2.1.6.3. Quando houver modificação êlo ·Ióéal. da quantidade de objetos e da freqüência
da coleta deverá ser efetuada a ossinatura de novais) Fichais) Técnica(s) com as
especificaçôes acordadas. COrA antecedência mlnima de 15 (quinze) dias da data de vigência
das alterações.

2.1.7. Fixar. quando far o Caso. em cada objeto. o respectivo Aviso de Recebimenlo - AR.
devidamente preenchido. conforme modelo-padrão estabelecido pelos CORREIOS;

2.1.7.1. Não será aceita a postagem de objetos cujo Aviso Recebimento - AR esteja
diferente do leiaute-padrão eslabelecido pelos CORREIOS.

2.1.8. Entregar os objetos acompanhados das informaçães relativas á postagem por meio
da Lista de Postagem em meio eletrônico. conforme leiaute fornecido pelos CORREIOS;

2.1.8.1. Caso a CONTRATANTE fique impossibilitada de encaminhar as informaçôes relativas
à postagem através de meios eletrônicos. contingencialmente. deverá entregar os objelos
acompanhados da Lista de Postagem impressa devidamente pre~n.chido. em_03 .tlrê.s;l~~

conforme leiaute fornecido pelos CORREIOS: . }4lf _. _._
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios
2.1.9. Entregar, ao preposto das CORREIOS, no ato da coleta ou da postagem, os objetos

preparados, atendendo ás especificações indicadas anteriormente e ás seguintes condições:

a) os objetos que compõem a carga deverão ser apresentados para postagem
taceados e encabeçados por ordem crescente de CEP, de acordo com o Plano de Triagem ou
Sistema de Blocagem tornecido pelos CORREIOS;

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 ,respeclivo porte, acompanhados
da etiqueta de amarrado, com as indicações necessárias ao tratamento dos mesmos,
conforme modelo fornecido pelos CORREIOS.

2.1.10. Quando não houver previsão de coleta ou quando da postagem fora do
estabelecido na(s) Ficha(s) Técnica(s), entregar os objetos nas unidades previamente definidas,
nos horários acertados com os CORREIOS, observando-se o disposto neste ANEXO e mediante
apresentação do Cartão de Postagem.

'.' ,.
2.2. Os CORREIOS se obrigam a:

2.2.1. Fornecer previamente á CONTRATANTE:

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

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

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

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

2.2.2. Detinir, de comum acordo tom 0- CONTRATANTE, as localidades, em ãmbito
nacional, em que os serviços serão executados, bem como elaborar ais) Ficha(s) Técnica(s)
para cada órgão credenciado a utilizar os serviços, ais) qual(is) deve(m) estar apensa(s) ao
presente ANEXO.

2.2.3. Coletar os objetos em local e horário previamente acertadas com a CONTRATANTE,
definidos na(s) Ficha(s) Técnica(s) apensa(s), observando o disposto nos subitens 2.1.6., 2.1.6.1 ..
2,1.6.1.1, 2.1.6.2 e 2.1 .6.3. do presente ANEXO;

2.2.4, Quando da postagem ou do coleta, após conferência dos objetos apresentados
para postagem, bem como das informações constantes na Listo de Postagem, entregar, á
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;
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CorreIos
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 cargo total (objetos e unitizadores) recebida, excluindo o
peso dos unitizadores e verificando se confere com o peso total liquido indicado na Lista de
Postagem entregue pela CONTRATANTE:

b) após a pesagem,da, caJj;la total, extrair uma amostra de objetos para cada porte e
tipo de objeto. para conferência do peso médio unitário e quantidade de objetos apresentados
para postagem:

c) após a pesagem da carga total e a retirada da amostra, na hipótese de o peso total
liquido 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 de peso total liquido entre o informado na lista de
Postagem e o peso aferido pelos CORREIOS, que exceda a margem de tolerância de 2% (dois
por cento). contatar o CONTRATANTE imediatamente para que se posicione quanto à
aceitação ou não do peso verificado pelos CORREtOS:

1- Aceito o peso aferido pelos CORREIOS, solicitar à CONTRATANTE a substituição da
lista de Postagem em até 24" hords. Coso não seja substituida, para fins de faturamento,
considerar o peso verificado pelo~ CORREIOS;

11 - Caso não seja aceito o peso verificado pelos CORREIOS, solicitar o
comparecimento imediato de representante da CONTRATANTE à unidade de postagem para
conferência conjunta. Caso o representante discorde do peso, a carg.a-deve'~r're1iltJdet'Pe1el---
mesmo. I f .,., o ~~5 _

, (}c (XI L~' "dOe 11
2.2.7. Expedir os objetos aos locais de destino e entregá-los nos respectivos enaéreços. Nos

locais onde não houver entregs domiciliória. os objetos serão entregues, ao destinatário, em ----
Unidades de Atendimento dos CORREIOS; !h. V_, - _ -17 iDõ't

2.2.8. Entregar os objetos postados sob Registro e Aviso de keebltTIenlo - AR' nos
endereços indicados. a qualquer pessoa civilmente capaz que se apresente para recebê-los.
dela colhendo as necessários ossinaturos;

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

, ·.. ,r .. .1' ,t

2.2.8.1.1. Quando endereçado a autoridades civis e militares da administração pública
federal. estadual ou municipal. direle ou indireta. a autoridades diplomáticas ou eclesiásticas ou
a pessoas jurídicas e seus respectivos dirigentes. cujo acesso seja difícil ou proibido ao
empregado encarregado da distribuição. o objeto para entrega ao próprio destinatário poderá
ser entregue. mediante recibO e comprovada a identidade. a pessoas credenciadas para tal
fim;

2.2.8.t.2. Nos casos mendonados no subitem anterior. o empregado encarregado da
distribuição anotará, após o recibo. o nome legível, o número do registro e o órgâo emissor do
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correios
documento de identidade. bem como o cargo ou função fio pessoa credenciada nos campos
reservados em formulário especifico. Quando solicitado o serviço de Aviso de Recebimento - AR.
deverão ser apostas as mesmas anotações.

1I.... _ J

2.2.9. Restituir. à CONTRATANTE. os objetos cujo entrega não tenho sido possive!. sempre
indicando a causa determinante da impossibilidade, no forma regulamentar. bem como os
Avisos de Recebimento - ARs correspondentes aos objetos· entregues. quando for O caso.

3. Disposições Gerais

3.1. Para o postagem de objetos com Aviso de Recebimento - AR.
MP e Valor Declarado - VD é obrigatório o uso do Registro:

Mão Própria-

J~)

3.2. A responsabilidade dos CORREIOS cessa. terminado o prazo de 90 (noventa) dias poro
a reclamação de objetos postados sob Registra. o contar do doto de entrego ou. do
expectativa de entrega do objeto:

'3.2.1. Em caso de extravio. perda ou espoliação de objetos postados sob registro o
responsabilidade dos CORREIOS está limitada aos preços postais mais o valor de indenização
constante na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais:

3.3. Aos objetos postados no modalidade Simples não""" conferem as caracteristicas de
Registrada. inclusive para efeito de indenização. Não cabe qualquer tipo de indenização. por
parte dos CORREIOS em casa de reclamação com alegação de não-entrega de objetos
simples. tendo em visto que as caracteristicos de tratomento e distribuição dos mesmos
impossibilitam o rastreamento:

,< •

3.4. Não será aceito o postagem de correspondências aglutinadas e endereçadas ao
porteiro. zelador. sindico ou a qualquer outro pessoa. o fim de que estas etetuem o
redistribuição aos respectivos destinatários:

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

3.5. A CONTRATANTE é responsável pela~ i,:,tegridade e veracidade das informações
constantes no Listo de Postagem entregue aos CORREIOS. citado no subitem 2.1.8. do presente '
ANEXO:

3.6. Ais) faturais) correspondentels) aos serviços prestados serão entregues pelos
CORREIOS à CONTRATANTE. conforme subitem 3.5. do Contrato do qual este ANEXO faz parte.

3.7. O presente ANEXO é porte integrante do Contrato celebrado entre o CONTRATANTE e
os CORREIOS:

3.8. Ficam ratificadas todas as cláusulas con;ta"ntEiS do Contrato do qual este ANEXO faz
porte poro efeitos de cumprimento das bases acordadas entre os partes:

3.9. Quanto aos aspectos operacionais. este ANEXO poderá ser revisto total ou
parcialmente o qualquer época. mediante prévio entendimento entre as portes.
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4. Vigência da ANEXO

CorreIos

A partir do inclusão deste ANEXO. ficando vigente até o doto de encerramento do
Contrato originario ou. ontes desta doto. por meio de assinatura de Termo Aditivo. conforme
descrito no subitem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO foz porte.

i

1) I,) l.X i-._._-_.- \
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..
ANEXO

MALA DIRETA POSTAL DOMICILlÁRIA - MDPD

1. Definição

Correios

1.1 A Mala Direta Postal Domiciliária permite a distribuição de peças promocionais sem a
indicação de endereço. de lorma seletiva ou aleatória. com o objetivo de se alingir o público
alvo de determinada cidade. bairro ou rua. de interesse do c:iiente:

a) Seletiva: segmentada por localidade. bairro. rua. domicílio residencial ou
comercial e entrega intercalada:

bj Aleatória: distribuição sem a alteraçõo d.o rota dos Carteiros.

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

1.1.1 Aceita a postagem de periódicos. catálogos e de outros 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 de objetos cujo remetente seja
a própria CONTRATANTE ou. no caso de holding. desta e de suas controladas.

1.2.1. A chancela de tranqueamento. aposta no objeto. deve conter o nome ou sigla da
CONTRATANTE e demais informaçães relativas ao Contrato CO qual este ANEXO taz parte.
2 Obrigações

2.1 A CONTRATANTE se compromete a:

2.1. I Observar as condições gerais de aceitação eslabelecidas pela ECT para a Mala Direta '-'
Postal Domiciliário.

2.1.2 A expressão de franqueamento: "MALA DIRETA POSTAL DOMIClLlÁRIA -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 lamanho mínimo oito. conforme padrão de
editoração da microinformática em substituição à chancela de franqueamento.

2.1.2.1 Logo abaixo da chancela de tranqueamento prevista em contrato ou após os dizeres
impressos na lateral da peça. conforme mencionado acima. deverá ser acrescentada a
seguinte expressão: "distribuiçãO: Lei 6.538/78. ArtAO. § I~". "

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. do anexo 1. deste instrumento.
contendo as informações sobre a segmentação <:lo distribuição desejada. para análise por
parte da área operacional quanto à viabilidade de se;presfar o serviço.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios
2.1.4 Assinar. paro efeito de faturamento. o Comprovante emitido pelo ECT. com os dados
relativos á postagem.

2.2 A ECT se compromete a:

2.2.1 Fornecer o CONTRATANTE os condições de aceitação. prazas de entrego. característicos
do serviço e especificações o serem observadas no confecção e identificação dos objetos.

2.2.2 Efetuar o entrego dos objetos. conforme área definido pelo CONTRATANTE. observados os
critérios estabelecidos pelo ECT. previamente informados 00 cliente.

2.2.3 Emitir. paro efeito de faturamento. quando do postagem. o Comprovante contendo os
dados sobre o postagem: quantidade. peso. código e demais infarmações solicitadas no
documento citado. providenciar as assinaturas necessárias. distribuindo suas vias conforme
indicado no mesmo.

2.2.3.1 No hipótese de haver postagem paro o entrego interestadual. deverá ser emitido o
Comprovante correspondente 00 serviço utilizado, conforme definida no subitem 3.1.2 do
presente contrato.

3 Preços e Descontos

3.1 Preços: o CONTRATANTE deverá pagar. por milheiro ou fração. o valor fixado no Tabelo de
Preços especifico do serviço. estabelecido pelo ECT. paro o enlrega estadual. vigente no doto
do postagem. de acordo com o peso individual do objeto postado.

3.1.1 No postagem do quantiElade igual c:N superior o 100.000 (cem mil) objetos. o cliente tem o
direito á aplicação do Tabelo de Descontos apresentado pelo ECT. relativo á Tabelo de Preços
mencionado no subi tem anterior.

..-.... -. _ .........--.,.,. •._..._---,
-_. .1..(1)2- ._- i
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I
t:;ILI)~'!- '4.2 Quantidade mínimo de .objetos por postagem: 1.000 unidades.

4.1 Peso máximo: 300 gramas.

4. Disposições Gerais

3.1.2 Quando do postagem de objetos poro o entrego interestadual. o CONTRATANTE deverá
pagar. além do preço definido no subitem 3.1. o transporte até o capital do Unidade do
Federação de distribuição dos mesmos. podendo ser utilizados os serviços disponibilizados pelo
ECT.

4.3 Prazo de entrego: até 5 dias úfeis o partir do doto de entrado no unidade distribuidora.

4.4 Paro o presente serviço não é utiliza~o o Devolução Garantido.
.Jl~\

4.5 Código do serviço:

I 1403-6 I MALA DIRETA POSTAL DOMICILlÁRIA
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

5. Vigência da ANEXO

Correios

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

.'" ...
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXOS:

Correios

1. Modelo de formulório poro informações sobre o segmentação desejado;

INSTRUÇÕES PARA A DISTRIBUiÇÃO DA MDP DOMICILlÁRIA

Cliente: _

N' do Contrato/Ano: DR de origem do Controlo; _

Doto de Postagem: -1-1__

Período de Distribuição: ---1__/__ o __/---1__

Quantidade de Objetos; -'-'--'-""<;'e'o Llnitó'rio: _

Preço por milheiro ou fração: R$ Preço Total: R$ _

Desconto; R$ lo partir de 100.000 objetos - Consultar Tabelo).

Importância o ser pago: R$ (Preço Total- Descontos).

Forma de pagamento: a faturar.

Tipo de Mola Direta Postal Domiciliária IFolder. Amostra de Produto etc) _

________________________ Imodelo em anexo ou descrição).

LOCAIS DE
DISTRIBUICÃO

CDD/UD
RESPONSÁVEL QUANTIDADE

CONDiÇÕES
ESPECIAIS

-~...... ~ .. -_......_~

Observação: No caso de prédios. residencial ou comercial. em que não haja caixa receptora individual
de correspondência. o carteiro deveró entregar ao porteiro uma quantidade de objetos equivalente 00

número de apartamentos ou solas. solicitando ao porteiro que procedo a entrego de um exemplar a
cada morador.

DE ACORDO - Área Operacional: _
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Data:_/_/_

" .
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO

CORREIO INTERNACIONAL I
L--- ~

1. Definições

Correios

1.1. Serviços de Remesso de Objetos Internocionais. bem como a venda de
embalagens e produtos postais (selos e Pré- franqueados) relativos aos serviços do Correio
Internacional.

1.1. I. Os serviços previstos para o Correio Internacion91 que abrange este ANEXO são:

01 Documentos: Econõmico e Prioritário:

b) SEDEX Mundi (Documentos e Mercadorias);

c) Carta Mundial e Aerograma Internacional;

d) Mercadorias: Leve Internacional e Mercadoria Econõmica;

e) Express Mail Service -EMS (Documentos e Mercadorias).

f) Sur Postal (Documentos)

g) Mala M

02. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE concorda e se compromete a observar integralmente o TERMO DE
CONDiÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS DE REMESSA DE OBJETOS POSTAIS
INTERNACIONAIS. emitido pela ECT. apenso .00 presente ANEXO. e disponibilizado no si te
www correios.com.br.

2.2. A CONTRATANTE se obriga a:

2.2.1. Observar as condições gerais de aceitação quanto a peso. dimensões. utilização
de serviças opcionais e outras estabelecidas pelo ECT;

2.2.2. utilizar embalagens adequadas ao peso. condições e natureza do conteúdo.
conforme recomendações da ECT;

2.2.3. Utilizar. quando compatíveis com a natureza e condições do conteúdo. envelopes
padronizados. de acordo com as normas da ABNT;

2.2.4. Observar os orientações contidas em guias e informativos a serem fornecidos pela
ECT;

________.:.C;;;o::.:n:::.tr~o;;;to:.:M:.:.U~·I::tip~lo~-~v"=e:.:rs:::õ~o~O:::.P:::-~E;:;C~T~x.::S...E_~'U~S~!E:::lo~b'Í'..::O""I/,",08~I2;:::O""1""7)~_~ 28
SUPERINTENDtNC!A ESTADUAL DE BRASillA

GERENCIA DE VENDAS - Endereço: SCEN TRECHO 02. LOTE 041° ANDAR - Brasma/DF. CEP 70800-901
Telefone: /61' 2141-8940 - Fax: (61 I 2141-8934 - e·moil: geven.bsb@correios.com.br



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correios
2.2.5. Observar a proibição de inclusao dos objetos relacionados no art. 13 da Lei W

6.538. de 22/06/1978;

2.2.6. Efetuar Seguro Obrigatório quando da inclusão de objetos classificados como;
papéis representativos de vaiar ao portador. jóias. cédulas e moedas fora de circulação.
cheques ao portador e metais'l'Xeciosos. observadas as condiçães de aceitação;

2.2.7. Endereçar corretamente os objetos e responsabilizar-se pelas informações
prestados quanto a seu conteúdo. ficando responsóvel por quaisquer erros ou despesos
decorrentes de informação incompleta ou errada;

2.2.8. Postar os objetos em Unidades previamente acordadas com a ECT;

2.2.9. Utilizar. para confecção de listos de postagem. o Sistema de Gerenciamento de
Remessas Internacionais. quando fornecido pela ECT. aplicativo da ECT disponibilizado no site
www correios com.br ou sistema eletrõnico próprio. quando compatível e autorizado pela ECT;

2.2.10. Quando da postagem de mercadorias. apresentar os objetos acompanhados
dos respectivos Formulários de Postagem - AWB já preenchidos ou utilizando O Sistema de
Gerenciamento de Remessas Interndcionais. fornecido pela ECT. aplicativo da ECT
disponibilizado no site www.correios.com.br ou produzido por sua própria conta;

2.2.11. No caso de coleta domiciliária apresentar os objetos nas condições
estabelecidas pela ECT;

2.2.12. Apresentar nó bIt> da posta'gem dos objetos o CARTÃO DE POSTAGEM;

2.2.13. Quando optar por confecção própria dos formulários obrigatórios. confeccioná
los segundo modelos fornecidos 'pel0 ECT;

2.2.14. Restituir 6 ECT os "CARTÕES DE POSTAGEM". por ocasião da rescisão do ANEXO ou
descredenciamento de preposto;

2.2.15. Em caso de perda ou extravio do "CARTÃO DE POSTAGEM". a CONTRATANTE
deverá informar o fato 6 ECT. de imediatà. por escrito;

2.2.16. Informar 6 ECT. por meio de correspondência. o endereço para apresentação
das faturos;

2.2.17. Informar à ECT. com antecedência mínimo de 30 (trinta) dias. quando ocorrer
mudança de endereço para entrega das' faturas;

2.2.18. Solicitar. quando for o coso. a coleta de encomendas. nas condições,
estabelecidas pela ECT;

2.2.19. Anexar o respectivo AVISO de Recebimento Internacional. já devidamente
preenchido. a cada objeto. 'se fór o taso.

2.4. A ECT se obriga a:

Contrato. Mú tj lo - Versão OP . ECT x SEJUS Elob. OI /08/20 17
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2.4.1. Fornecer à CONTRATANTE:

Correios

o) Cartões de Postagem;
b) Certificados e Listas de Postagem:
c) Etiquetas de Serviço;
d) Aviso de Recebimento Internacional;
e) Formulário de Postagem - AWB.
f) Modelos poro confecçõo pelo CONTRATANTE de "Listo de Postagem" e Formulários de

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

2.4.1.1. Opcionalmente. o cliente poderá produzir os tormulários: Certificados/Listo de
Postagem. Aviso de Recebimento. Formulário de Postagem - AWB e imprimir o código de borro.
de acordo com o faixa numérico e o algoritmo de cálclJio do digito verificador fornecidos pelo
ECT;

2.4.2. Coletar os objetos. quando existir viabilidade operacional. de acordo com os
especificações previamente acordadas;

2.4.3. Responsabilizar-se pelo Iransporte dos objetos até os locais de destino e pela
entrega nos respectivos endereços. por meios práprios ou por serviços contratados de terceiros;

2.4.3.1. No caso de restriçõo de entrega no endereço do destinatário indicado no AWB.
o remessa será entregue conforme legislaçõo do pais de destino e/ou normas internas dos
CORREIOS (ou de seus contratados);

2.4.4. Restituir os Avisos de Recebimento Internacionais à CONTRATRANTE. relativos aos
objetos entregues e aos objelos cujo entrego nõo tenho sido possivel. indicando sempre o
causo delerminante do impossibilidade. na formo regulamentar;

2.4.5. Restituir à CONTRATANTE os objetos com devoluçõo pedida cujo entrega nõo
lenho sido possível. indicando sempre o causo determinante da impossibilidade. no formo
regulamentar;

2.4.6. Indenizar à CONTRATANTE. no caso de mercadorias e de documentos registrados. "
quando ocorrer extravio por culpa exclusiva da ECT ou de terceiros contratados pela ECT;

2.4.6.1. As indenizações serõo feitas de acordo com as previsões constantes no lermo
de condições de que trato o subitem 2.1. e nas Tabelas de Preços e Tarifas dos respectivas
serviços;

2.4.6.2. Nõo haverá o pagamento de indenizaçõo se lor constatada a inobservância do
disposto nos subitens 2.1 . 00 2.2.; e

2.4.6.3. No caso de Seguro com cálculo do valor por eslimativa. o ECT se reservo o
direito de comprovar o valor real do conteúdo.

3. Preço. Descontos e Reajuste

3.1. Preços e Tarifas

_
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EMPRESA BRASILEIRA oe CORREIOS E TELEGRAFaS Correios
3.1.1. Pela prestação dos serviços contratados. definidos na Cláusula Primeira. a

CONTRATANTE pagará á ECT respectivamente. os preços previstos na Tabela de Preços e Tarifas
do Correio Internacional e os relativos ás embalagens e aos produtos pré-franqueados
constantes na Tabela de Produtos Internacionais. vigentes no doto da prestação dos serviços.

3.1.2. Paro o Coleta Domiciliária. o preço será o mesmo praticado paro os objetos
expressos do regime interno;

3.1.3. Não haverá cobrança do coleto domiciliária quando tar atendido um dos
requisitos abaixo:

o) Pelo menos 1 objeto o ser coletado far da modalidade expresso;
b) Pelo menos 3 objetos forem da modalidade Leve Internacional;
c) Pelo menos 5 objetos farem do modalidade Mercadoria Econômico;
d) Quando o coleta compreender objetos do regime interno regulamentados

paro o coleter.

3.2. Promoções

3.2.1. A CONTRATANTE participará. automaticamente. de programas promocionais ou
de fidelidade. vigentes durante o validade do contrato. paro os Serviços do Correio
Internacional. com exceção do Sedex Mundi. paro o qual há um termo de adesão especifico.

3.2.1.1. A ECT se reservo o direito de alterar ou excluir os programas promocionais ou de
fidelidade. de formo unilateral. o qualquer tempo. sem apresentar quaisquer justificativas à
CONTRATANTE.

3.3. Reajuste

3.3.1. Os preços definidos para os serviços e produtos previstos neste Contrato têm suas
vigências adstritas às tabelas mencionadas no subitem 3.1.1 deste Anexo. sendo alterados
quando do modificação das mesmas. .

3.3.1.1. Os preços 'e as tarifas relativos aos serviços e produtos abrangidos por este
contrato serão reajustados nas<mesmas dotas e segundo os mesmos índices de atualização
dos respectivos tabelas e tarifas ,.... - -"._--".:,"""'==1

'L ,__ ".7f. . _
4. Condições de Pagamento .~ I

('«DJ cCC :'1f/ l"'~__
4.1. As condições de pagamento estão previstos na Cláusula Sexto do tonfrato doqual estel
ANEXO foz parte. c_ :.i I

~ 17:6"-:::J
5. Disposições Gerais ~. -.-----

5.1. Em caso de extravio de documentos registrados. o responsabilidade do ECT està
limitada aos preços postais mais o valor do Seguro Automático previsto no Tabelo de Preços e
Tarifas do Correio Internacional;

5.2. Em caso de extravio. espoliaçtJo ou avario total da remessa internacional contendo
mercadorias. o responsabilidade do ECT está limitada aos valores e critérios de indenização
estabelecidos no TERMO DE CONDIÇOES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS DE REMESSA DE
OBJETOS POSTAIS INTERNACIONAIS. apenso ao presente ANEXO;

- 1, r. -:-r
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correios
5.3. A CONTRATANTE responderá pelo cumprimento das exigências relativas á

documentação fiscal, na forma da legislação vigente. bem como por todo e qualquer tributo
que posso ou venha a ser exigido. decorrente do conteudo dos objetos postados:

5.4. Ficam ratificadas todas as cláusulas constanfes do Contrato do qual este ANEXO faz
parte. para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes.

5.5. Quanto aos aspeclos operacionais, elte ANEXO poderá ser revisto lotai ou
parcialmente a qualquer época, mediante prévio entendimento entre as partes.

5.6. O presente ANEXO é parte integrante do Conlrato celebrado entre a CONTRATANTE
e a ECT.

6. Vigência do ANEXO

A partir da inclusão deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento do
Contrato originário ou, antes desta dala, por meio de assinatura de Termo Aditivo, conforme

"-descrito no subitem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios
APENSO

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

1. OBJETO DO TERMO

1.1. Este TERMO apresenta as Condições Gerais de Prestação dos Serviços de Remessa de
Objetos Internacionais contratado pelo REMETENTE junto aos CORREIOS - Empresa Brasileira de
Correios e Telégratos - . à exceçõo das obrigações dispas as em Contratos especificas assinados
por empregado autorizado dos CORREIOS.

2. DOS SERViÇOS OFERECIDOS

2.1. Objeto Poslal Internacional é todo documento ou mercadoria encaminhada sob um
mesmo AWB - Airway Bill ou CN 22. após ser aceito pelos CORREIOS para ser entregue ao
destinatório.

2.t.l. Os documentos instrutivos da remessa sõo: o formulário de postagem e o formulário de
postagem do Serviço SEDEX MUNDI. ambos chamados neste documento de AWB.

2.2. Os serviços de remessa de objetos internacionais disponiveis sõo:

a) Documentos: Prioritário e Econõmico:

b) Carta Mundial e Aerograma Internacional:

c) SEDEX MUNDI, poro Documentos e Mercadorias:

d) Mercadorias: Leve Internacional e Mercadoria Econõmica:

e) Express Mail Service (EMS): Documentos e Mercadorias:

f) Sur Postal: Documentos;

g) Mola M.

3. DA ACEITAÇÃO

;Sl

3.1. O REMETENTE e os CORREIOS aceitam que as condições estipuladas neste TERMO
prevaleçam no caso de qualquer conflito ou inconsistência com outra decloraçõo escrita ou
verbal existente entre as partes. sendo que nenhum empregado dos CORREIOS tem autoridade
para alterar os termos e condições estabelecidas, ou tazer qualquer promessa em nome dos
CORREIOS.

3.2. Caso qualquer das cláusulas deste TERMO seja. por qualquer motivo, desprovida da
executoriedade, os demais termos e condiÇões 'permanecerõo integralmente em vigor.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correios
3.3. o CN 22 deve ser utilizado no serviço Leve Internocionol. sem finalidade comercial. Nos
demais cosos. o documento utilizado será o AWB. Documentos acondicionados em envelopes
não necessitam de preenchimento de formulário.

4. DA POSTAGEM

4.1. O REMETENTE poderá enviar. pelas serviços de remessa de objetos internacionais disponiveis.
documentas. amostras. presentes e mercadorias comerciais exportados por pessoa físico ou
juridica. com ou sem cobertura cambial.

4.2. A postagem está restrito às agências que compõem o rede de cada um dos serviços de
remessa. . t

4.3. Os objetos deverão ser apresentados fechados. ficando o REMETENTE responsàvel pelo
veracidade do Declaração de Conteúdo e do valor do objeto. O valor constante do
Declaração de Conteúdo não poderá diferir do valor inscrito no Noto Fiscal anexo à remessa. .....
em coso de exportação comercial.

4.4. O valor mercantil máximo dos remessas cursados com Declaração Simplificado de
Exportação (DSE). está limitado 00 equivalente o US$ 50.000.00 (cinqüenta mil dólares dos
Estados Unidos). observados os especificações de legislação dos órgãas gestores e anuenles do
Comércio Exterior Brasileiro e os restrições dos operadores e autoridades de cada pois de
destino.

4.5. Não serão aceitos postagens de remessas para entrego contra pagamento de toxos postais
pelo destinatário. . ,

4.6. Paro o Serviço SEDEX MUNDI não serão aceitos postagens de remessas cujo endereço do
destinatário seja Caixa Postal.

4.7. Não serão aceitas postagens de remessas que contenhom:

o) Objetos Perigosos como especificado em normas "acionais ou internacionais paro
transporte aéreo ou terrestre (ICAO - Internacional Civil Aviation Organization. IATA
Intemacional Air Transport Association. DAC - Departamento de Aviação Civil. DGR.
IMDG-Code. ADR. T.I ou outras):

b) Moeda de valor corrente:

c) Armas e munições;

d) Qualquer bem cujo exportação esteja suspenso ou vetado pelos autoridades brasileiras;

e) Qualquer bem cujo importação esteja suspe[l~a ou velado pelas autoridades do pois de
destino; .,

f) Bens que constarem como proibidos no site www.correios.com.br.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correios
g) Quaisquer outros bens ou produtos proibidos por lei. tais como. entorpecentes. produtos

protegidos pela legislação ambiental. etc.

h) Objetos cuja remessa contraria a Convenção Postal Universal. Regulamento de
Encomendas Postais ou o Regulamento de Correspondência.

4.7.1. Adicionalmente. para o Serviço SEDEX MUNDI. não serão aceitos:

a) Amostras. Presentes ou Mercadarias com valor mercantil WR~.riºr aS)

US$50.000.00 (cinqüenta mil dólares americonos):
equiv~nt.e. Q

~c ,_ '/L--

b) Ouro. jóias ou artefatos de joalheria;

c) Gemas e pedras preciosas:

4.7.2. Cabe ao remetente verificar se a remessa não se enquadra ndS-~"I"tii~ões-àc"'I'';m:;O:o~.----

4.8. Para obter informações adicionais. o REMETENTE deverá contatar uma das agências dos
CORREIOS. acessar o site dos CORREIOS na Internet (www.carreios.com.br) ou a Centrol de
Atendimento ao Cliente (CAC). pelo telefone 3003-0100 - Destinado a capitais e regiões
metropolitanas ou 0800 -725 7282 - para as demais localidades brasileiras.. ,

4.9. No envio de Amostras. Presentes ou Mercadorias. o REMETENTE é o responsável pela
apresentação. para encaminhamento junto da temessa. de todos os documentos necessários
para desembaraço alfandegário no Brosil e no país de destino. confarme lista abaixo:

a) Nota Fiscal. se pessoa jurídica. ou "Declaração no Campo Informações para
Alfãndega" do AW8 ou o Formulário CN 22 - Declaração para a Alfândega. se
pessoa física.

b) Fatura Comercial (Commerciallnvoice):
c) Outros documentos exigidos pelas autoridades do Brasil ou do país de destino.

4.t O. A postagem só será concretizada após a aceitação pelos CORREtOS. com a ossinatura do
seu representante e aplicação do carimbo datador no AW8 e com a emissãa do recibo
financeiro do serviço.

4. 11. Seguro Adlctonal

4.11.'. Não serão aceitos postagens de documentos com declaração de valor. por
conseqüência. não será possível contratar o seguro adicional dos CORREtOS.

4.11.2. Para contratar o seguro adicional pora remessas de mercadorias. o REMETENTE deverá
indicar sua opção na AWB. sendo o unico responsável por tal opção e pelo pagamento do
respectivo Ad Valorem a líIulo de prêmio do seguro contratado.

4.11 .2.t . O valor segurado poderá ser no valor parcial ou tolal declarado. observado o limite de
US$ 10.000.00 (dez mil dólores dos Eslados Unidos) e o limite aceito pelo país de destino.

4.1 1.2.2. Pora o serviço SEDEX MUNDI mercadoria. o valor segurado paderá ser feito
exclusivamente pelo valor tolal declarado. observado o limile de US$20.000.00.

___=_===,;c;;o;;,n;;;lr,;;;o;,;lo;,;M~ÚI~ti,::PI~o;;,,-~v~e~rs;::ã~o~O::P~-~E,:C~T~X7S~EJ;;:U~S~!~EI~O~b~.0~1f.:./0~8;(./~20~1,:.7i:1===---=-35
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE BRASíLIA

GERENClA DE VENDAS - Endereço: SCEN TRECHO 02. lOTE 04 1° ANDAR - Brasma/DF. CEP 70Boo-901
Telefone: 161} 2141-8940 - Fax: 161 J 2141-8934 - e-mail: geveo bsb@correios com br
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4.11.3. o valor segurado. contratado em Reais. não poderá exceder o valor real do objeto.
conforme indicação constante em Nota Fiscal. no Formulário AWB. CN 22 e no Commercial
Invoice. conforme documentos que instruam a remessa INota Fiscal. AWB e Commercial
Invoice).

4.114. No caso de Seguro com cálculo do valor por estimativa. a ECT se reserva o direito de
solicitar a comprovação do valor real do conteúdo.

4.11.5. O limife máximo do valor segurado da mercadoria é US$ 10.000 (dez mil dólares
americanos) ou equivalente em outra moeda. observados os limites e restriçães de cada pais de
destino. disponiveis em nossas agências e pelo si te dos CORREIOS na internet
(www.correios.com.br).

4. 11.6. Não será permitida a contratação do seguro adicional dos CORREIOS para cobertura de
antiguidades. cerãmicas tais como porcelana. louça decorotiva. reliquia ornamental. artigos de

"vidro. produtos que podem causar perigo ou dano á pessoa humano ou bens dos CORREIOS e
de seus contratados. produtos proibidos ou sujeitos a restrições. O seguro adicional não cobre.
também. quaisquer danos a objetos frágeis colocados em embalagens não apropriadas e/ou
inadequados para transporte pelos CORREIOS.

4.11.6.1. Caso o REMETENTE opte por NÃO fazer seguro adicional das mercadorias. no
ocorrência de extravio. espoliação ou avaria da remessa internacional. o remetente terá direito
apenas ao Seguro Gratuito. variável de acordo com a modalidade do serviço contratado.

4.12. Impossibilidade de entrega da remessa no endereço de destino

4.12.1. Para casos de impossibilidade de entrega ao destinatário. o REMETENTE deverá indicar na
AWB sua opção de autorizar os CORREIOS a proceder á devolução da remessa ou trotá-Ia como
abandonado.

4.12.2. Caso solicite a devolução da remessa. o REMETENTE fica ciente que lhe serão repassados
os custos de devolução. a serem pagos quando da retirada das remessas na agência indicado .....
em Aviso de Chegado.

4.12.3. Serão incluídas nos custos de devolução. as despesas de transporte. despesas de
armazenagem. outras taxas cobradas pelo correio de destino. despesas decorrentes do
devolução em função de não aceitação dos Objetos Postais Internacionais por autoridade
alfandegária. taxas aduaneiras. encargos governamentais e outros despesas atinentes.

4.13. Registro no SISCOMEX

.'
4.13.1. No AWB. o REMETENTE deverá declarar se o remessa está ou não sujeita o Declaração
Simplificada de Exportação - DSE ou Declaração de Despacho de Exportação - DDE. paro
Registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. sendo o único responsável pela
opção tomada e sua adequação á legislação brasileira.

_
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4.13.2. No caso de exportação por DSE o REMETENTE poderá nomeor os CORREIOS como seu
representante para que efetue o Registro no SISCOMEX.

4.13.3. Caso o REMETENTE providencie os registros. deveró apor a numeração no campo próprio
do formulório de postagem. .

4.13.4. Estarão sujeitas ao registro no SISCOMEX as remessas apresentadas pelo REMETENTE
contendo:

a) Amostras ou Presentes com Valor Declarado acima de US$ 5.000.00 (cinco mil dólares
americanos) ou o equivalente em outra moeda para o Serviço SEDEX MUNDI e acima de
US$ 1.000.00 (mil dólares americanos) ou o equivalente em outra moeda para os demais
serviços.

b) Mercadorias exportaqas por pessoa fisiGO ou jurídica. com ou sem cobertura cambial.

4.13.5 Caso o REMETENTE nomeie os CORREIOS como seu agente para registro no SISCOMEX.
conforme item 4.13.2. os CORREIOS se responsabilizarão pela inscrição do número da DSE no
campo próprio do AWB e informarão o mesmo ao REMETENTE.

4.13.5.1 Quando o REMETENTE nomear os CORREIOS como seu agente para efeitos de Registro
no SISCOMEX. estará autorizando os CORREIOS a preencherem em seu nome quaisquer
documentos necessários para O cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis. e a agir como
seu agente para fins de alfãndega e controle de exportação. sem. entretanto. haver qualquer
responsabilidade dos CORREIOS. com relação às informações prestadas pelo REMETENTE.

5.1. Todas os remessas serõo apresentadas pelos CORREIOS (o
fiscalização pelas autoridade~QlIandeg6ríàs brasileiras.

.,
O'1CO OCO j<rel?o'';. _ ;

por seus cantratadasl para

V 1U).1~4-.l
_______--1

5.2. A seu critério e a qualquer tempo. as autoridades alfandegárias poderão abrir as remessas
contendo mercadorias pora verifica~ãodo conleúdo.

5. DA FISCAlIZAÇAO ALFANDEGÁRIA- - , ,.

4.13.6 No caso de exportações ou remessa de amostras. o REMETENTE se responsabiliza pelo
correto enquadramento das mercadorias na Classificação Fiscal de Mercadorias utilizada pela
Secretaria da Receita Federal - NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). estendendo essa
responsabilidade aos custos e despesas decorrerrtes de quaisquer iofmwações erroEl05. .. ,.__..•_ .•...

~.~~

5.3. No destino. as remessas ficarão sujei las às regras de fiscalização estabelecidas pelas leis e
regulamentos do pais de destina. Os Correios ou as Administrações Postais estrangeiros nõo
podem interterir no processo de fiscalizaçõo alfandegária.

6. DO TRANSPORTE. DA DISTRIBUIÇÃO E DOS PRAZOS

6.1. Todas as remessas serão Ir?f1sp,or\?das pelos CORREIOS (ou por seus contratados) até o pais
de destino. , .

1 ... 1' t-".;

6.2. No país de destino. os temessas serão distribuídas no endereço do destinatário. conforme
indicado pelo remetente no próprio remessa e/ou AWB.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios

6.2.1. No caso de restrição de entrega no endereço da destinatário indicado pelo REMETENTE no
próprio objeto e/ou no AWB. a remessa será entregue conforme legislação do pais de destino
e/ou normas internas dos CORREIOS (ou por seus contratados).

6.2.2. As remessas aceitas no endereço do destina tório serão consideradas entregues em
perfeitas condições.

6.3. Os prazos esfimados de distribuição. em quantidade de dias úteis. estorão disponiveis nas
agências. no site dos CORREIOS. na internet Iwww.correios com br) e na Central de
Atendimento ao Cliente (CAC). pelo telefone 3003-0100 - Destinado a capitais e regiões
metropolitanas ou 0800 -725 7282 - para as demais localidades brasileiras.

6.3.1. As remessas internacionais estão sujeitas à retenção pelas autoridades aduaneiras ou
governamentais para verificação de conteúdo ou aplicoçao de tributos de importação ou
outros. de acordo com a legislação de cada pais. Os atrasos decorrentes desse tipo especifico
de procedimento não foram considerados nos prazos divwlgados.

7. DA DEVOLUÇÃO

7.1. No caso de o entrega se tornar impossível, pela ausência temporário. mudança de
domicilio. morte. recuso do destinatário ou por outro motivo. as remessas serão tratadas como
abandonadas ou devolvidas. conforme orientação do REMETENTE no AWB.

7.2. O REMETENTE. ao optar pelo recebimento em devolução da Remessa. se responsabiliza por
indenizar integralmente os CORREIOS. conforme o descrito no subitem 4.12.2. e 4.12.3.

8. DAS INDENIZAÇÕES

8.1. Atraso

8.1.1. No caso em que ocorrer atraso no entrega do ServiçosJe SEDEX MUNDI. o REMETENTE terá
direito o receber uma indenização no valor dos preços postais pagos. exceto se:

o) A remessa apresentar problemas ~elaçionaços éL forma de ernbalagem. 00

acondicionamento. à documentação ou ao seu conteúdo. ~

b) A remessa ficar retida para fiscalização ou pagamento de tributos pelas autoridades
competentes no Brasil, em algum pois de trãnsito, ou no pais de destino. cujos despesas
ficam o cargo do remetente.

c) As informações do endereço do destinatário constante do AWB não estiverem corretas
ou completos. inclusive quanto à indicação do código Postal do endereço do
destinatário.

d) O endereço de entrego do destinatário estiver situado em área não acessível paro
entrego.

e) O destinatário estiver ausente do endereço indicado no momento do apresentação da
remessa para entrega e não houver outra I?e,ssoa pmqfeceber o remessa.
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f) o destinatário não residir mais no endereço indicado.

Correios

o) Valor segurado:

g) O destinatário. ou outra pessoa responsável que esteja no endereço indicado. se recusar
a receber a remessa.

hl Ocorrer situações de caso fortuito ou força maior. tais como: terremoto. ciclone.
tempestade. inundação. guerra- queda de aeronave. embargo. condições climáticas
inapropriadas. greves. atos ou omissões de autoridade públicas. etc.

8.2. Extravio. Espoliação ou Avaria Total

8.2. I. No cosa de extravio. espoliação ou avaria total da remessa internacional contendo
mercadorias. quando tiver sido contratado seguro opcional. a montante a ser indenizado
corresponderá à soma das seguintes parcelas: "- ~.'-.

~? ~

Ui~t ()CC 1lJ,f/.!~·')_1
b) Preços postais correspondentes à execuçõo do serviço equivalente. na data de I

autorização do pagamento da indenização. s:.--; 'I, rir_[ I
........- _J

8.2.2. No caso de extravio. espoliação ou avaria total da remessa internacional contendo
mercadorias. quando NÃO tiver sido contratado seguro opcional. o montante a ser indenizado
corresponderá à soma das seguintes parcelas:

lO

a) Valor do seguro gratuito. variável de acordo com a modalidade do serviço:

b) Preços postais corresPGndentes à execução do serviço equivalente. na data de
autorização do pagamento da indenização.

8.2.3. No caso de extravio. espaliaçõo ou avaria total de documento com registra. o montante a
ser pago corresponderá ao valor relativo ao seguro gratuito e os preços postais. constantes do
tarifa postal internacional. vigentes na data da autorização de seu pagamento.

8.3. Espoliação ou Avaria Parcial da remessa

8.3.1. No caso de espoliação O'L; avaria pÇJrcial dÇl remessa in ernacional contendo mercadorias.
quando tiver sido contratado seguro opcionaC o montante a ser ,ndenizado corresponderá ao
valor da mercadoria faltante que consta na Nota Fiscal ou no AWB proporcional ao Valor
Segurado.

8.3.2. No caso de espoliação ou avaria parcial da remessa internacional contendo mercadorias.
quando NÃO tiver sido conl/atado seguro opcional. a importância a ser paga. a liIulo de
indenização. será equivalente ao dano causado. proporcional à fraçâo do Seguro Gratuito.
variável de acordo com a modalidade do serviço.

,-
8.4. O REMETENTE aceita e concorda que os CORREIOS nâo serâo responsáveis por qualquer
outro tipo de prejuízo direto ou indireto. inclusive perda da receita. lucro. mercado. licitações.
perda do uso do conteúdo ou perda de oportunidades. resultante de atraso. entrega
equivocada. extravio ou dano da remessa.
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8.5. Os CORREIOS não indenizarão remessas extraviadas ou danificadas decorrentes de
situações de caso fortuito ou força maior. ta~ como: terremoto. ciclone. tempestade.
inundação. guerra. queda de aeronave. emborgo. condições climáticas inapropriadas. greves.
atos. omissões de autoridade publicas ou similores que ocorrerem sem que haja culpa dos
CORREIOS.

8.5.1. Da mesma forma. os CORREIOS não serão responsáveis por danos de natureza elétrica.
magnética ou por perda ou avoria de imagens. gravações eletrõnicas. fotográficas ou de
filmagens.

8.6. Pora fazer jus ao recebimento das indenizações pcevistas neste TERMO. o REMETENTE deverá
apresentor reclamação formal por meio do siTe dos CORREIOS na internet www.correios.com.br
ou por meio da Central de Alendimento ao Cliente (CAC). pelo telefone 3003-0100 - Destinado
a capitais e regiões metropolitanas ou 0800 -725 7282 - pora as demais localidades brasileiras. no
prazo de até 90 dias a cantor da data da postagem da remessa. Após este prazo. os CORREIOS
considerorão a remessa como devidamente entregue. nõo cabendo mais qualquer tipo de
reclamação ou pedido de indenização por parte do REMETENTE.

8.7. Pora o caso de indenização deverá ser respeitado o prazo previsto nos regulamentos a que
se sujeitam os CORREIOS. necessário pora as averiguoções pertinentes.

'.. t'

9. RESPONSABILIDADES DO REMETENTE

9.1. O REMETENTE é responsável pelo pagamento dos preços postais relativos o remessa .
.. ' ...

9.2. O REMETENTE deve assegurar-se de que o Objeto Postal Internacional encontro-se
adequadamente embalado pora transf'lorte e l1lanuseiJ:> ,s.eguros. e de que o endereço do
destinatário indicado no próprio objeto e no AWB. quando for o caso. está completo. incluindo
o numero de telefone. o código de endereçamento postal e o endereço eletrõnico (e-mail). se
existentes.

9.3. O REMETENTE. no caso de falha de sua parte no cumprimento de quaisquer leis ou
regulamentos aplicáveis a qualquer das obrigaç!5es anteriormente descritos. concorda em
indenizar os CORREIOS e mantê-los livres e ilesos de toda e qualquer reclamação. reivindicação.
responsabilidade ou despesa.

10. RESPONSABILIDADES DOS CORREIOS

10.1 Os CORREIOS responderão por perdas. espoliaçõo ou avoria total nas mercadorias
transportados nos limites estabelecidos no presente Termo.
10.2. A responsabilidade dos CORREIOS pelos Objetos Postais Internacionais está limitada ao
processo que se inicia quando do recebimento dos Objetos Postais Internacionais do REMETENTE
e se encerra quando da entrega ao destinafário. atentando-se pora as excludentes de
responsabilidade assinaladas neste instrumento. notadamente as previstas nos subitens 8.5 e
8.5.1 .. excluindo-se assim. qualquer responsabilidade dos CORREIOS. por fatos ocorridos antes do
efetivo recebimento ou depois da efetiva entrega.
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EMPRESA BRASILEIRA bE CÓRREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO

MAL~ DIRETA BÁSICA

1. Definições

Correios

1.1. Serviços de recebimento. tratamento e distribuiçO'o. em domicilio. de objetos denominados
Mola Direto Básico. postados com endereço. em ãmbito nacional.

1.1.1. Opcionalmenfe. paro os objetos caracterizados como Mola Direto. poderão ser utilizados
os serviços adicionais de Registro. Aviso de Recebimento-AR. Mão Próprio - MP (Entrego 00
Próprio Destinatário). de Valor Declarado e Devolução Fisica oferecidos pelos Correios.

1.1.2 Devolução Físico é o dEfvolução dos objetos não-entregues 00 remetente. mediante
pagamento.

1.2. No presente ANEXO. serão aceitas exclusivamente postagens de objetos cujo remetente seja
o próprio CONTRATANTE ou. no coso de holding. desta e de suas controladas.

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE se compromete o:

2.1.1. Postar somente objetos que se
especificadas o seguir:

1 ')5 ~~ """'1
_: . - ------1

(klo..' C(;O 1</8/?o? ;

enquadrem ,em uma 1as definiçãe~e Mola Direto I
.__ ..'::.•: _ __ ..1.5~r;Íi.Ó.!_ ?"M'__ _

I - Mola Direto: É o comunicação direto com o cliente potenciat ou consumidor. com
forte apelo comercial. através do envio de peças promocionais. como: folhetos. católogos. fitos
de óudio/video. disquetes ctQ. tendo ou ri"ão associado a si um instrumento de resposta a ser
utilizado pelo clienfe ou destinatório. para o estabelecimento de um canal de comunicação.
que permita uma resposta imediata ao apelo.

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

III - Peças Promocionais: poro efeitos posfais. são aquelas obtidas por meio de impressão
grófica ou magnética. em vórios exemplares idênticos. constituídos de uma ou mais folhas.
contendo anúncios. matérias pagas. matérias especiais etc. destinadas o promover o
desenvolvimento das vendas de um determinado produto ou serviço. de divulgar eventas
culturais. religiosos. esportivos etc.

IV .. Consideram-se. também. como· peças promocionais outras tipos de materiais
também utilizados paro divulgação. tais como: fitas de áudio e vídeo. CDs de áudio e
multimidia. chaveiros. bonés cami~etas.amostras elc.

V - Periódicos: jornais. revistas. fascicuios e outras publicações periódicas.- .
2.1.2 Apresentar os abjetos aos CORREIOS de forma o permitir a verificação de seu conteúdo. No
caso da postagem do objeto totalmente fechado. indicar em seu invólucro. em local
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correios
. "

apropriada, a seguinte infarmaçãa: "FECHAMENTO AUTORIZADO - PODE SER ABERTO PELOS
CORREIOS".

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

2.1.4 Apresentar os Malas Diretas paro postagem, em unidades dos CORREIOS previamente
estabelecidas, encabeçadas, triadas e em amarrados eliquetados, confarme plano de triagem
ou sistema de blocagem fornecido pelos CORREIOS, acompanhadas de Listas de Postagem,
conforme modelo definido pelos CORREIOS, dislinlas para objetos simples e sob registro
devidamente preenchidas. para efeito de conferência da postagem e posteriar faturamento.

2.1.4.1 As Malas Diretas devem estar organizados em amarrados, levando-se em conta nesta
separação: o tipo de objeto Itipos: Simples, Registrado, com AR, MP oU Valor Declarado), peso e
a localidade de entrega. acompanhados da etiqueta de amarrado, com as indicações
necessárias ao tratamento dos mesmos, conforme modelo fornecido pelos CORREIOS:

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

2.1.4.1.2 Os objetos deverão ser pastadqs separados em três lotes distintos, considerando a
abrangência local. estadual e nacional.

2.1.4.2 Quando do postagem da Mala Direta sob Registro, opcionalmente, a CONTRATANTE
poderá apresentar, junto à Lista de Postagem, para recibo por parte dos CORREtOS, lista com a
discriminação do nome. endereço do destinatário e respectivo número de registro.

2.1.4.2.1 Para os objetas postados sob Registro, a CONTRATANTE deverá indicar no objeto o
endereço do remetente, para devolução dos objetos não entregues.

2.1.5 Para objetos postados com o serviço adicional de Devolução Fisica, indicar, no verso do
objeto, apenas o NOME e o CEP da agência dos CORREIOS, estabelecida em comum acordo
entre os portes.

2.1.5.1 Imprimir as chancelas de franqueamento do serviço adicional de Devolução Fisica,
contorme o caso, de acordo com as orientações fornecidas pelos CORREIOS.

2.1.6 Retirar todos os objetos retornados com devolução física nos locais definidos e em dias
acertados com os CORREIOS, nunca havendo um intervalo maior que dez dias entre duas
retiradas consecutivas, exceto se nada houver a receber.

2.2 Os CORREIOS se obrigam o:

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

2.2.2 Orientar as unidades envolvidas a.respeito da.execução dos serviços.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CO~R.E!OS E TELEGRAFOS Correios
2.2.3 Expedir os objetos aos locais de destino e entregá-los conforme normas estabelecidas pelos
CORREIOS para o prestação dos serviços previstos neste ANEXO.

2.2.4 Cumprir os prazos estabelecidos para o entrego de objetos não-urgentes. constantes da
Matriz de Prazos de Distribuição de Objetos Não-Urgentes Simples. definido pelos CORREIOS.

. c'
2.2.4.1 Os CORREIOS. quando da inclusão do ANEXO. deverá fornecer á CONTRATANTE exemplar
da motriz mencionado e substituí-Ia sempre que houver atualização.

2.2.5 Restituir no forma proposto pelo CONTRA'TANTE. sem a cobrança de qualquer valor
adicional. OS Malas Diretas postadas sob registro.

2.2.5.1 É vedado o devolução de objeto cujo destino seja para a entrego local e endereço de
devolução em ãmbito estadual ou nacional; com entrego estadual e endereço de devolução
nacional. Pode ser aceito o devolução de objetos com entrego nacional e estadual com o
endereço de devolução na mesma localif:jade de destino do objeto.

.... ~. " - . ~.

2.2.5.2 Os objetos postados na modalidade simples sem o adicional de devolução físico. cujo
entrega não tenho sido possível. nãq terão devolução 00 remetente e serão destruídos no
Unidade de Destino.

2.2.6 Restituir os objetos identificados com o chancela do serviço de Devolução Físico cujo
entrego 00 destinatário não, tenho sido possível. encaminhando-o à unidade operacional
indicada pelo CONTRATANTE.

2.2.6.1 Quando da retirada dos objetos em devolução física. emitir comprovante para assinatura
por parte da CONTRATANTE. paro faturamento.

2.2.6.2 No caso de não retirado dos objetos em devolução físico. emitir Lista de Devolução
relativo à prestação de serviços de Devolução Fisica. independentemente de aviso prévio.

2.2.6.2.1 Neste caso. efetuar a entrega dos objetos no endereço do CONTRATANTE. por meio de
serviço Devolução Física Não Retirada. com o respectivo faturamento desse serviço no contrato
do CONTRATANTE. índependent!"'de âvi~o prévio:~

3. Preços

3.1 O preço do prestação do serviço de Mola Direto Básico será de acordo com o peso
individual do tipo de objeto postado. correspondente 00 valor fixado no Tabelo de Preços
específico do serviço paro a distribuição local. estadual e nacional. vigente no doto do
postagem.

3.2 O preço pelo prestação dos serviços de Devolução Fisica e Devolução Fisica Não Retirado
será de acordo com o estabelecido no Tabelo de Preços dos referidos serviços vigente no doto
do restituição do objeto 00 remetente.

3.3 Os objetos postados como Mola Direto Básico que contenham encartes caracterizados
como Carta-Resposta. terão desconto de 1.5% no valor unitário preço correspondente.

..- ...- ·.• ·..-......"""r ..·.............. _·· 1

4. Disposições Gerais " ,,' .__.-.1'26
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correios
4.1 Épermitida a impressão de mensagens comerciais e frases de efeito, personalizadas ou não,
no verso e anverso do envelope, na forma de apelo promocional.

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

4.3 É permitida. sem alterar o sistema de preço, a inclu~ão de brindes e amostras de produtos.
desde que esses objetos sejam de tamanho e espessura- reduzidos e não embaracem a
expedição, o tratamento, a distribuição e nem sejam integrantes da relação de proibições
apresentadas pelos CORREIOS, a qual também deve ser observada para o conteúdo das Malas
Diretas. .......
4.4 Para a entrega local. deverá ser considerado o perimetro urbano do munlClplo e/ou
respectiva região metropolitana definida em documenfo oficial do governo estadual ou federal.
Neste caso, os CORREIOS fornecerão as faixas de CEP das localidades abrangidas por tais
documentos.

'--4.5 Em caso de extravio. perda ou espoliaçúo de objetos postados sob registro, a
responsabilidade dos CORREIOS está limitada aos preços postais mais o valor de indenização
constante da Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais.

4.6 A CONTRATANTE deverá consultar os CORREIOS, 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 comercializadas,
condições de pagamento e outros compromissos declarados e assumidos no material de
propaganda:

4.8 O serviço previsto no presente ANEXO refere-se a entrega domiciliária de peços
promocionais, sendo proibida sua utilização como sistema de distribuição de mercadorias entre
fabricantes e lojistas. venda direta ao consumidor ou qualquer outra situação que caracterize
relacionamento comercial semelhante.

4.9 Com o objetivo de não interferir na criatividade das peças promocionais, fica permitida,
opcionalmente, o postagem de objetos cuia invólucro concentre. em um de seus lados, as
intormações referentes 00 remetente, ao Contrato do qual este ANEXO faz parte e as
necessárias para o tratamento postal. Dessa forma, o outro lodo fico 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 celebrado entre a CONTRATANTE e os
CORREIOS.

4.lt Ficam ratificadas todas as clausulas consta-nOtes do 'contrato do qual este Anexo faz parte,
para efeitos de cumprimento das bases acordadas entre a CONTRATANTE e os CORREIOS.

5. Vigência do ANEXO

A partir da inclusão deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento do
Contrato originário ou, antes desta data, por meio de assinatura de Termo Aditivo, conforme
descrito no subitem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO laz pai te.

Contrato Múltiplo - Versõ~b? - EC'i'x SEJUS (tlob. 01/08120171
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ANEXO

Correios

~, )1"

'. ,

1 ....;s;.;;E~R.;,V;,;jIÇ;,;;O;,;;S;.:D;.:E;.:E:.:.N;.;C;.;O;;.;M=EN.;.:D;;.;A;;;S;.:N~A;;:.C;;;.I;,;;O;.:.N;.;;A;;.;.IS::... .....l1
1. OBJETO

1.1 Serviços paro envio de bens. com ou sem volor declarodo, e documentos, em ãmbito
nocional. abrangendo o recebimento ou a coleta, o transporte e a entrega ao destinatário.

• -~~",,,.,,,,.-,,, •.••.•,,-,,.,,--,~-,-,,,--,, r

1.2 São serviços de encomendas contemplados neste instrumento: '.. • "'S7 j
J l-olna fi t +-

a) SEDEX: serviço expresso para envio de mercadorias e document~: ----~-.=-,~-:;'Q~l-1
. •• ()(I(X).,)OV Ibh

b) SEDEX Hoje: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega ga-;;;ntida no-- '-1
mesmo dia de postagem.. ; . IS_1f;O!.~!

, • _ _" __. ~_M' ........_J
c) SEDEX 10: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida até as 10
horas do dia útil seguinte ao da postagem.

d) SEDEX 12: serviço pará 'envio de meréa<:li;>rias e documentos com entrega garantida até as 12
horas do dia útil seguinte ao da postagem.

e) PAC: serviço não expresso para envio de mercadorias.

f) LOGíSTICA REVERSA: serviço de retorno de encomenda. mediante autorização de postagem.
com possibilidade de entrega simultãnea de' ouíro encomenda no momento da postagem ou
da coleta.

1.3 São serviços adicionais de encomendas contempladas neste instrumento:

a) Aviso de Recebimento (AR): serviço adicional que possibilita a devolução do aviso de
confirmação da entrega com data e assinatura do recebedor da encomenda.

b) Coleta Domiciliar Programada: serviço de coleta exclusivo poro clientes com contrato. com
frequência de coleta programada em dias e horários previamente estabelecidos e de acordo
com a viabilidade operacional.

c) Devolução de Documento (DO): serviço adicional de devolução, ao REMETENTE, de canhoto
de nota tiscal, ou documento equivalente, assinado, sem conferência de conteúdo por parte
do DESTINATÁRIO. Exclusivo para clientes com contrato.

J r "

d) Disque Coleta: serviço adicional de coleto domiciliar solicitado via internei ou central de
atendimento dos CORREIOS.

e) Grandes Formatos (GF): serviço adicional que permite a postagem de encomenda com
dimensões superiores aos padrões convencionais. Exclusivo para clientes com contrato.

f) Mão Própria (MP): serviço adicional que garante a entrega da encomenda exclusivamente às
pessoas indicadas pelo REMETENTE, podendo haver. para cada encomenda, até três
indicações.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFaS Correios

g) Pagamento na Entrega: serviço adicional para envio de encomenda contra pagamento. por
parte do DESTINATÁRIO. do valor definido na postagem.

h) Posta Restante Pedida: serviço adicional em que o REMETENTE solicita disponibilizar a
encomenda em uma unidade de atendimento habilitada para retirada pelo DESTINATÁRIO.

i) Protocolo Postal (SPP): serviço adicional de protocolo de documento a distãncia. com
certificação de data e hora.

j) Valor Declarado (VD): serviço adicional pelo qual o REMETENTE declara o valor de um objeto
postado sob registro. para fins de indenização. em coso de extravio ou avaria. em valores
superiores aos da cobertura da indenização automática. proporcional ao dano (total ou
parcial) do conteúdo da encomenda.

1.4 Detalhamentos da prestação dos serviços e dos serviços adicionais estão disponíveis no
Termo de Condições de Prestação de Serviços de Encomendas Nacionais no portal dos

"-
CORREIOS na internet (www correios com br/encomendasl. .

1.5 Ao contratar os serviços de encomendas. o cliente terá acesso a um pacote de serviços que
consiste em um conjunto de benefícios a serem concedidos aos clientes em função de maior e
melhor utilização das soluções disponiveis. O detalhamento consta no Termo de Condições
Comerciais dos Pacotes de Serviços de Encomendas no portal das CORREIOS na internet
(www.correios.com.br/encomendas).

2. DAS OBRIGAÇÕES DOS CORREIOS

2.1 Disponibilizar à CONTRATANTE instruções. formulários. inrerfaces e leiautes necessários à
utilização das ferramentas tecnolágicas dos CORREIOS.

2.2 Cumprir os prazas de entrega das encomendas. de acordo com o serviço conlratado.

2.3 Coletar ou receber as encomendas em unidades dos CORREIOS habilitadas. de acordo com
a viabilidade operacional.

2.4 Transportar as encomendas e entregá-Ias no endereço do destinatário indicado no rótulo de
endereçamento. mediante recibo. a qualquer pessoa que se apresente e que seja capaz de
recebê-Ia.

2.5 Devolver as encomendas cuja entrega não tenha sido possivel. indicando a causa
determinante da impossibilidade.

2.6 Indenizar a CONTRATANTE nos casos de não conformidades de entrega.

2.7 Conceder á CONTRATANTE os benefícios em função das contrapartidas negociadas.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Atender as orientações e procedimentos estabelecidos no Termo de Condições de
Prestação de Serviços de Encomendas Nacionais.

________,;;c;,:;o::,;n~trgog;to~M~úl~tip~l:.;o~-~V~e~rs~õ;;;o~o~P~-~E~C~T~X~S~EJ~U~SJ;!E~lo~b~.""0~1~/0~8/,;,12~0~1;J7)~--==__=
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3.2 Cumprir as contrapartidas especiticas previstas no Termo de Condições Comerciais dos
Pacotes de Serviços de Encomendas.

3.3 Observar as exigências fiscais e tributárias relativas à remessa das encomendas. na forma da
legislação vigente.

4. PREÇOS E REAJUSTE

4.1 Pela prestação dos serviças contratados. a CONTRATANTE pagará aas CORREIOS os valores
contidos nas tabelas de preços e eventuais descontos que fizer jus. conforme a categoria do
programa de relacionamento definida para este contrato.

5. VIGÊNCIA DESTE ANEXO

5.1 O presente ANEXO terá vlgencia a partir de sua inclusão no contrato de prestação de
serviços com os CORREIOS.a4é SUCl..€lXClus<\io ou a data tinal de vigência do conlrato.

~ .
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios

FICHA TÉCNICA - SEDEX e PAC PAGAMENTO NA ENTREGA com VPNe - MODALIDADE COMERCIAL

Razão Social:
CNP J: i Contrato:
MCU/STO do unidade (aqência) Gestora do Contrato:

Periodicidade de repasse dos valores recebidos (prazo
financeiro poro pagamento das remessas VPNe)

Dias úteis

Dados bancarias poro reoasse dos valores recebiaos r,a Banco
entrego das encomendas (pagamento das remessas

Agência
VPNe
emitidos poro o contratantel. Conto Corrente

Obs.: o CNPJ do conto informado deve ser o mesmo CNPJ do contrato.

Periodicidade poro envio do arquivo de retorno situação
atual

Dias úteis

Pelo CONTRATANTE: Pelo ECT:

UR BERNARDES DE MIRANDA

SECRETARIO DE ESTADO

ROGÉRIO CURADO GONDIM DE AQUINO

'SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE BRASíLIA

. Iv{i!
MAGNILSON SODRE COSTA

GERENTE REGIONAL DE VENDAS
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios

FICHA TÉCNICA - TERMO DE CONDiÇÕES COMERCIAIS DOS PACOTES DE ENCOMENDAS

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTI A ECIDADANIA
CNPJ: 08.685.528/0001-53 CONTRATO N°:

INOME DO PACOTE: ENCOMENDA 1

IDATA DE INíCIO DE VIGÊNCIA: 1 1

Mais informações. favor consultor o Termo de Condições Comerciais dos Pacotes de
Encomendas disponibilizado no portal dos Correias:
htlp://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/cartao-correios-facil
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