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CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERViÇOS MÚLTIPLO N~. 9912254039, QU~
ENTRE SI ;:AZEM INS-TITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE. CAMPUS ZONA NORTE E A
EMPRESA BRASilEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CONTRATANTE'

[Razão Social:

Nome Far'llasia:
IFRN -CAMPUS ZONA NORTE
INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
TECNOLOGIA
DO
RIO
CIENCIA
GRANDE DO NORTE
Ramo de Atividade:
Inscrição Estadual:
CNPJIMF:
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
10.877,412/0009-15
ISENTO

•

Endere;o:
RUA BRUSQUE

2926 -l'OTEI,.,.(;J

Cidade:
Natal
Talef:lne:
84 • 4006-9500
Nome do Respons3vel:

CEP:

UF:

RN

59112-490
Endereço Eletrônico:

FAX:
84 - 4006-9504

GUSTAVO FONTOURA DE SP!:!~

Cargo:

RG:

DIRETOR GERAL

001.523.001 SSP/RN

I

CPF:
025.145.534-31

CONTRATADA:

I ECT - Empresa
~e

Púbf,ci2', constlturda

nos lermos

do Decreto-Lei

rf> 509, de 20 de março

1969.
Inscrição Estadual'
20.053,094-1

CNPJiMF/DR:
34.028,316/0025-80
RIO GRANDE DO NORTE
Endereço:
:AV. ENG' HILDEE!RANDO OE GÓiS, 221
RIBEIRA

• Nem':! da Diretoria Regiol1al:

UF

, :::idade:

RN

NATAL
Telefone:
f84J3221J-2422/2424I
2524
ISndemço Eletrônico:
q,J\len-rn@çorreio.",
, ,b'
i Diretor Regional:
i ROBERTO DE LUNA PEDROZA

CEP:
59010-900

FAX:
84)'3220-2422

I

"1G:

CPF:
056.874.034-34

599.942 --SSP/RN
Gerente de Ver,das
MARCO ANTONIO DOS S~.NTOS SILVA

RG:

.j
_ ;
-,:

]CPF:
778.986.804-72

1.147.675SSPRN

As partes, acima identificadas, têm, entre sI. justo e avençado e celet>fam por força do
põeS9r1te Ins!rume"lto, e;aborado conforme disposto na Lei 8,666193. CONTRATO DE
PRESTAÇÂO DE SEP,V:ÇOS e VENDA DE PRODUTOS. de acordo com as seguintes
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cgl CORREIO< I
cLÁUSULA

EMPRESA BRASILEIRA

PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente Contrato tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços e venda de
produtos, que atendam as necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão BO{S)
ANEXO(s) deste lnstrumer'lto contratual que, individua:mente, caracleriza(rn) cada
modalidade envolvida;

I'

"

cLÁUSULA

~

2.1. Os procedimentos
no(s) respectivo(s) ANEXO(s};

"

1

DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SEGUNDA - DA EXECUÇAO DOS SERViÇOS
operacionais

a serem adotados pelas partes enconllam-se

2.2. A qualquer momento a CONTRATANTE poderá solicitar à ECT a inclusão Ou
a exclusão de serviços no presente contrato, procedimentos estes que deverão ocorrer por
meio de termo aditivo.

I

2.2.1. A inclusão da serviços{s) dar-se-á após análise da viabilidade pela ECT, por
meio do acréscimo do(s) ANEXO(s) correspondente(s), rubricado(s) pelas partes, contendo
os procedimentos pertinentes ao serviço incluldo. efetivando-se quando da assinatura do
termo aditivo:
2.2,2. A exclusão ocorrerá mediante solicitação formal de qualquer uma das partes,
efetivando-se no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de solicitação, mediante a
assinatura de termo aditivo;
2.2.3 Encontr!lm-se definidas na Ficha Resumo anexa, rubricada pelaS partes. as
informações contratuais relativas aos serviços prestados,

•

2.2.3.1. Quando de aditamento visando a inclusão a/ou exclusão de ANEXOS. a
Ficha Resumo deverá ser atualizada e rubricada palas partes,

i

cLÁUSULA

TERCEIRA-

DAS OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE

DA CONTRATANTE

se compromete a:

3,1. Informar à ECT, com antecedência mínima de 15(quinze) dias úteis da data de
início das operações, os seus representantes credenciadas a utilizarem ois} serviçols)
previsto{s) no(s) ANEXO{s) deste Contrato, se for o caso:

endereço,

•

-

3.1.1. Deverá ser in'ormado li ECT o nome do Órgão e do seu responsával,
telefone para contato a os tipos de serviços a serem utilizados pelo Órgãc

credenciado:
3.1,2.
credenciados.

Controlar

a utilização

dos serviços

por parte de se,-,s representantes

3 1.2.1. Por representantes credenciadOs entendam-se os órgãos. filiais, ou, no
caso de holdlng, dassa e de suas empresas contro'adas, CUia utiliza -o do co~ato lar
autOrizada pala ECT.

,
------~[)jÃETORI~,
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CORREIO( I

EMPRESA BRASIl.EIRA

DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3.13 A irtfração contratual por parte de qualquer das pessoas enumeradas no
subilem 3.1.21. será de responsabilidade da CONTRATANTE, apurada nos termos deste

ContraIo.
3.2. Indicar no êngulo superior direito do anverso dos objetos, por processo gráfico,
etiqueta ou carimbo, a chancela de frarlqueamsrtto padrão. fornecida pela ECT em arquivo
eletrônico, contondo as seguintes imormaçôes'
a) Dados fixos: nome do serviço e marca Correios:
b) Dados variáveis: número e ano de assinatura do Contrato, DAs de origem
do contrato e de postagem e nome ou sigla da CONTRATANTE.
3.2.1. A Chancela de Franqueamento prevista no subilem Mlarior deverá ser
utilizada, exclusivamente, em objetos distribuídos pela ECT, por meio do presente Contrato:

1

1

1

3,2,2. Para os serviços sujeitos ao monopólio postal. e no caso de não-observância
ao uso exclusivo da chancela de fraIlqueamento, a CONTRATANTE ficará sujeita, tamté'll,
às sanções instituídas na legislaçáo pela quebra do monopólio postal:
3.2,3.
O subitem
3.2 não se aplica aos serviços:
Recebimento
de
contas/Inscrições, correspondência agrupada - SERCA, Malotes. Mensageria, FAX Post,
Telegrama, AR Digital, DNE, Caixa Postal, Mala Oficial e selo personalizado. por não
utilizarem a chancela de franqueamento padrão.

1

I

3.3. Observar as condições gerais de aceitação de objetos estabelecidas pele.
ECT, especificadas nos ANEXOS ou nas TarifaslTabelas de Preços, quanto a peso,
dimensões e demais normas previamente informados pela ECT, inclusive, o endereçamento
completo com a utilização do CEP, estabelecidas para cada modalidade de serviço.

\

3.4. Utilizar embalagens adequadas ao peso,
natureza do conteúdo, conforme recomendações da ECT.

1

<

,i

1,

j.

às condições

de aceitação

e

3.5, Indicar à ECT ois) endereço(s) para a entrega de fatura(s):
3.6, Informar à unidade de vinculação do contIato o endereço de correio eletrônico,
telefones e fax para os contatos que se fizerem necessários e comunicar, de imediato,
sempre que ocorrer quaiquer alteração:
3,7, Postar os objetos nas Unidades previamente acordadas com a ECT.
38 Apresentar o cartão de postagem, quando da utilização do(s) serviço(s) e/oU
aquisição de produtos postais:

<

3,8.1. A CONTRATANTE é a úrlica responsável pelos Cartões de Postagem
fornecidos pela ECT para a postagem, inclusive por parte de seus representa"tes
credenciadOS, respondendo por danos causados por sua utilização indevida. Na hipótese de
seus cancelamentos, rescisão do contrato ou de descredenciamento
de preposto, os
cartões deverão ser restituídos à ECT;

1,

3.8.1.1. Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão de postagem. a
CONTRATANTE permanecerá responsável, enquanto não comunicar o f
oficie.lmente à
ECT, por meio de correspondênoia com prova de recebimento;

,
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BRASILEIRADE CORREIOSE TELÉGRAFOS

5.1.1. Os valores previstos no sutlilem 5.1. terão suas vigências adstritas às
Tabelas indicadas no mesmo s(;bitem e serão alterados quanDo da modificação das

mesmas:
5.1.1.1. O reajuste das Tabelas mencionada" no subilem anterior otservará a
periodicidade legal mínima de 12 (doze) mesas, contada a partir da dala do inicio da
vigência da tabela, indicada no seu próprio lexto;

•
<

I

,

~

I

i

5.1.1.2. O prezo eslipuladv
Executivo assim o dispuser;

no subitem 5.1.1.1. podera ser reduzido, se o Poder

5.2. Independente do procedimento de reajuste, os valores definidos para os
serviços prestados 8 para os produtos vendidos podarão ser revistos, visando à
marlutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do Contrato. na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisiveis. ou previsiveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda. em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual;
5.3. Havendo forma de vaJor e reajuste distintos daqueles previstos no sub;tem
5.1 .. os mesmos serão estabelecidas no próprio ANEXO lelativo aos procedimentos de
serviço a que se referem os valores e reajustes diferenciados.
5.4. A revisão das tarifas dos serviços prestados pela ECT será promovida pelo
Ministério das Comunicações, em conformidade com o Art. 70, I da lei n~ 9069. de 29 de
junho de 1995, combinada com o artigo 1° da Portaria nO 152, de::l de julho de 1997, do
Ministério da Fazenda.

1!

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

I

6.1. A ECT apresentará à CONTRATANTE,
no endereço preestabelecido, pala
efeito de pagamento. a fatura mensal correspondente aos sef\liços prestados e produtos
adquiridos previstos no(s) ANEXO(s). levantados com base nos documentos de postagem e
venda de produtos, respectivamente, conforme crOl"lograma abaixo:

i

I

i

i

cLÁUSULA

SEXTA - DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO

a) Período Base (Ciclo) para Fafuramento: serviços prestados do dia 21 ao dia 20
do mês seguinte;
b) Vel"lcimento da Fatura: dia 03 (três) do mês seguinte ao da prestação do serviçc
(período base);
c) Data limite para entrega da fatura: 05 (cinco) dias uteis al"ltes do seu
vencimento Na hiootese de haver atraso na entrega da falula. o venClmel"lto devera ser
adiado pelo numero de dias do refendo atraso, dasde que haja sollc,taçâo por parte d3.
CONTRATANTE.
d)
FIcarão
disponibilizadas
no
endereço
W\Iffl,correioscombr!produtos_sef'liceslfatura_etetronicacfm as segundas vias das faturas (com
código de barras) e os correspondentes extratos. COl"l1endoar"laiil:camente os lançamentos
que deram origem ao referido documento de cobrança, Isto ocorrerá dois dias úteis após o
fechamento do CiciOdo faturamento, sem nenhum custo para o cliel"lte da ECT,
6,1.1. Na hipótese de não haver tempo hábil para a consolidação de todas as
postagens efetuadas no periodo de faturamento, aquelas remanescentes serão faturadas
elou consideradas para a concessão de descontos no peliod0 IXlsterior,
CQ<lt:ato"Úl-Tl~,O .
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EMPRESA BRASILEIRA

DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6.2. Os serviços prestados no presente Contrato ficam isentos do pagamento da
Cota Mínima Mensal de Faturamento ou valor mínimo por postagem estabelecida para os 7
mesmos. exceto com relação aos serviços de FAC e MOP, bem como 05 serviços SED~
40436 e SEDEX 40444, que, se contratados, devem observar a C"ta Mlnima Mensal t1e
Faturamento estabelecida, respectivamente, na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços
Nacionais e nas Tabelas de Preços especificas, prevalecendo aquela de maior valor;
6.3. O pagamento da fatura deverá ser realizado por via bancária, conforme
instruções constantes do própriO documento de cobrança. A forma de pagamento por moio
de depósito on-line somente sará aceita mediante autorização prévia da área financeira da

ECT.
6.3.1. 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 por
ventura venha intermediar a liquidação do títulO,
6.4, No caso de o pagamento das faturas ser efetuado por meio do SIAFI - Sistema
Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal, deve ser utilizada c
procedimento OBFatura - Extra-SIAFI, que possibilita a operacionalização do pagamento
com a indicação do código de barras ou linha digitável constantes do boleto da cobrança,
6,5, Qualquer reclamação sobre erros de faturamento deverá ser apresentada pela
CONTRATANTE,
por escrito (carta, oficio, telegrama, e-mail), e receberá o seguinte
tratamento:
6.5,1. reclama.;ão apresentada se.11 o pagamento da íatura será admitida até a
data do vencimento:
a) se for procedente, a ECT emitirá nova fatura com o valor correto e com nova
data de vencimento: e
b) se for improcedente, a CONTRATANTE pagará a tatura, Caso o pagamento
ocorra após o vencimento, a CONTRATANTE pagará a tatura mais os acréscimos legais
previstos no subitem 8 1.4.:
6.52 Após a data de vencimento.
pagamento integral da fatura;

a reclamação

somente

será aceira com o

6.6, Os encargos e multas decorrentes de atraso de pagamento de faturas. oem
como débitos e créditos reiativas a eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos nest€-Contrato serão lançados na fatura de prestação dos serviços do mês seguinte, devidam.3r,te
discriminados,
66.1. Os créditos devidos pela ECT, relativos a indenizações, cujos fs.tos
geradores foram apurados e devidamente comprovados pela ECT, sefi~o efetivacos,
preterencialmenle mediante crédito em conta corrente ou, em segunda opçáo, mediante
recoihimento via GRU - Guia de Recolhimento da União.

I

•
•
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SÉTIMA - DA VIGENCIA

7.1. O prazo de vigência do presente contrato, em conformidade com o Inciso li, do
Arligo 57 da Lei 8.666/93. sera da 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatu~a,
podendo prorrogar-se por meio de teImo aditivo, par períodos iguais e sucessivo" até o
limite de 60 (sessenta) meses.

;

7,2. A vigência dO(5) ANEXO(s) iniciar-se-á, a partir da assinatura do termo acJitivQ
e r'lão excedera a do contrato.
CL.ÁUSULA OITAVA-

~.
,

DO INADIMPLEMENTO

8.1. O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato, OLJ a
ocorrência de qU<lisquer das situaqões descritas no Art. 78, da lei 8.666193, será
comunicado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação escrita, com prova de
recebimento, para que a parte inadimplente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou apresente sua defesa;
8.1.1. Se for apresentada defesa, a parte prejudicada deverá se manifestar sobre
esta em prazo similar;

,

8.1.2. Quando a decisão motivada nao acolher razões da delesa, a parte
inadimplente deverá regularizar sua 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 prejuizo de eventual indenização por pardas e
danos alem das demais sançoos contratuais e legais aplicáveis;
8.1.3.1. O atraso de pagamento por prazo superior a 90 (noventa) dias cOf!cede 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,

I

8.1.4. Ocorrendo
atraso de p!!gamenlo,
o valor devido será atL:alizadc
linanceiramente, entre as datas prevista e eletiva do pagamemo, de acordo com a variação
da !ex!! referencial do Sistema de Liquidação e Custódi3 - SELlC, ocorrida efllre {) dia
seguinte ao vencimento da obrigação e o dia do efetivo pagamento, acrescido de mul!a de
2% (dois por cento) e demais comiflações legais, independefltemente de notlficaçâo.
8.141. Neste caso, os encargos decorrentes do atraso de pagamento será::
cobrados na fatura do mês seguinte.

I!

8.1.5, Se permanecer inadimplente, a CONTRATANTE terá seu CNPJ il"lscrito 1"10
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federa! - CADIN, ;::ela
ECT, em obediência ao disposto na Lei 10.522 de 19 de julho de 2002;

l
,

I,

1I

~).

8,1.6. Será de resp0l"lsabilidade da CONTRATANTE as custas.cartoriais, caso haja
necessidade de a ECT recorrer ao mecanismo de .PROTESTO DE TI,UlO",
para reaver
os seus valores devidos, por atraso no pagamento de :aturas, podendo ser pagas
diretamente nos cartórios ou ressarcidas à ECT se o pagamel"llo
custas ocorrer de
forma alllecipaoa.
Contrato MULTIPLO • ECT X ~"'"
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NONA - DA RESCISÃO

9.1, o presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:
9.1.1. por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação formal.
com prova de recebimen:o e aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias;
9.1,2. por inadimplemento. conforma consta na Cláusula Oitava; a

J
"

1

~

I!
I

lI
I

f

I

I

9.1.3, na hip6tese da ocorrar qualquer das situações a formas previstas no bojo
dos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, obedecido ao disposto no subitem 8.1.;
92 Quando ocorrer interesse público, a ECT poderá rescindir uni:ateralmente o
contrato, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8,666/93, nos termos do art
58, li, combinado com parágrafo 3" do artigo 62. do mesmo Estatuto Lbfatório;
93. No caso de rescisáo, fica assegurado 11ECT o direito de recebimento dOE
valores correspondentes
aos serviços prestados elou produtos adquiridos pela
CONTRATANTE até a data da rescisão, de acordo com as condições de pagamento
estabelecidas no(s) ANEXO(s).
9,4. Da mesma forrr,a fica garantida
objetos e valores devidos para repasse.
CLÁUSULA OÉCIMA-

à CONTRATANTE a devolução de seus

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste
contrato têm seu valor estimado em RS
(
).
10.2. A classificação dastas despesas sa dará da seguinte forma:
Elemento do Desoesa:
Projeto/Atividade/Programa de Trabalho:
NOdo Empenho:
Data:
Vaiar:
10.3, Nos exercícios seguintes, as despesas correrão á conta de dotações
orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, ficando 2
CONTRATANTE obrig~da a apresentar, no início de cada exercicio, a respectiva Nota da
Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar,
respeitada a mesma classificação orçamentária

t

10.4 No C3S0 de insuficiência da dotação orçamentária provisionada para o
exercício corrente. a CONTRATANTE deverá emitir nota de emperlho complementar pera a
continuidade da prestaçâo do serviço pela ECT.

)1

cLÁUSULA

I.
l'
I •

I

DéCIMA PRIMEIRA - DA APROVAÇÃO e DISPENSA DE LICITAÇÃO

11,1. o presente Contrato terá validade
competentes da CONTRATANTE e da ECT.

depois de aprovado

pelos órgãos

h
r,

11,2. A realizaçâo de licitação e a prestação de garantia foram dispensadas com
base no Artigo 24, Inciso VIII, da Lei 8.666/93,

"
l.
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DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBUCAÇÃO

Cabera à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do
ins:rumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal.
encamiflhando à ECT cópia da publicação.
cLÁUSULA

DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSiçÕeS

GERAIS

13.1. A ECT rlão se responsabiliza:

,

13.1.1. por valor incluído em objetos postados sem a respectiva
valor e em Carta ou Envelope Em;omenda-Resposta:

declaração

de

13.1.2. pela demora na execuçào de qualquer serviço, resultante de omissão ou
erro por parte da CONTRATANTE;
13.1.3. por prejuízos indiretos e benefícios não-realizados;
13.1.4. por objeto que, no todo ou em parte, seja confiscado
autoridade competente, desde que haja comprovação documental;
f3.2. A responsabilidade
da ECT cessa,
respectivo(s) ANEXO(s). nas seguintes condições:

sem

prejuízo

do

ou destruido

disposto

por

no(s)

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

o prazo para a reclamação.

previsto em ANEXO,

para cada

serviço:
13.2.3, em caso fortuito ou de força maior (catástrofes naturais, greve, revolução,
motim, tumulto e qualquer outro movimento
de natureza popular), regularmente
comprovados, impeditivos da execução do Contrato;

.,

!
I
,'

f

f

I
['

11

},
I-[,-

•

13.24.
sua vontade;

nos casos de paralisação

da jornada de trabalha independentemente

de

13.3 Em caso de extravio, perda ou espoliação de objetos postados soo regis~ro. a
responsabilidade da ECT está limitada aos preços postais mais o vaiar de inder'lização
canstar'lte da Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacior'lais;
13.3,1. Esses valores
subitem 6,6.1., Cláusula Sexta:

serão pagos à CONTRATANTE.

COl"lforme previsto

no

13.4. Não devem ser incluídos I"lOSobjetos postados, quando lar o caso, mater;ais
relacionados no Artigo 13 da Lei nO6.538, de 22/06(1976, e na Usta de Objetos Proibidos
da União Postal U~iversal - UPU;
13,4.1, A ECT se reserva o direito de proceder. eventualmente, à abertura dos
objetos recebidOS, para fins de venllcaçao e controle de seu canteudo. na presençe~
represer'ltante legal da CONTRATANTE ou do destlnatano
• ECT x "'R~-CA""'US ZOMNORTE
R.E(lION~L
00 fllOGRANDEOONORTf GER.fNCIA
DEV
Av fngO HiI<IOOf.ndode G6~ :>21 _ R,be.a - 5&1':"0-900_ "'a:>.I'11N
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13.5. As partes responderáo pelo cumprimento das eXigências relativas à
documentação fiscal, na forma da legislação vigente, sendo que os tributos que lorem
devidos em decorrência di,eta ou indireta do presente Contrato ou de sua execução
constituem 6nus de responsabilidade exclusiva do respectivo contribuinte, conforme
definido na legislação vigente.
13.5.1. Havendo imputação da responsabilidade tributária a uma parte em
decorrência de fato, cuja responsabilidade originária seja do contribuinte, caberá a este
ressarcir aquela os valores efetivamente pagos
13.5.2. Pala efeito do ressarcimento, exposto no subitem al"llarior, a obrigação será
considerada direito líquido e certo, devendo ser realizada em 10 (dez) dias contados da
comunicação oficial do seu pagamento.
13.6. As disposições contratuais e de seu(s) respectivo(s} ANEXO(s) deverão ser
interpretadas harmonicamente, considerando os procedimerltos irlererltes ao{s) serviço(s)
preslado(s), assim como aos costumes e normas vigentes,
13.7. Este Contrato poderá ser revisto total ou parcialmente, 11qualquer época,
mediante prévio entendimento entre as partes com a ceiebração de respectivo Termo
Aditivo, se for o caso;
13.8. Em caso de ccnfl:to quanto aos aspectos operacionais prevalecem as
peculiaridades de cada serviço sobre os termos do presente Contrato, estando as
disposições previstas no(s) respectivo(s) ANEXO(S);

\

~:

1

13.8,1. Havendo lacurla nos ANEXOS, serão aplicados os procedimentos gerais
previstos neste Contrato.
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DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será oompeten:e o FOfO da
Justiça Federal. Seção Jlldiciária do RN. com exclusão aa qualquer outro, por mais
privilegiado que saja
Por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Natal-AN,

2?t

bri\

de

de 2010.

PELA CONTRATANTE;

~"
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ANEXO
FICHA RESUMO-

CONTRATO MÚLTIPLO

.

NÚMERO DO CONTRATO

CONTRATANTE

9912254039

IFRN _ CAMPUS ZONA NORTE

•

..

CÓDIGOADM

DR CE ~'GE'"

DAl A DE VENCIMENTO DO

PRAZO DE VIGÊNCIA COIfTRATUAl.-

10111760

CONTRATO

12 m••••

00 CONmATO

•

COTA MíNIMA 00 CONTRATO

ÓRGÃO GESTOR 00 COIfTfIATO

.

GEVEN/DR;RN

"

FATURAMENTO

ESPECIFICIDADES DOS SERViÇOS

DATA DE
DATA DE
ATUALIZA
INICIO

SERViÇOS

CONTRATADOS

(.ó~;gol

IJ""U

pesos

CÁO

~~,
'.00

liNIDADE DE
VINCUlAÇÃO
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,,~
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.

"
•
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ANEXO N". 01
UMITES DE DIMENSÕES E DE PESOS

1. PESOS E DIMENSÕES DOS OBJETOS

, .1. UMITES DE PESO

,.
••
"I'

1 1.1. Cartas no Regime Nacional
a) peso máximo 2 Kg:
b) faixas de pesos. em gramas, até 500 gramas, consideradas para efeilo de
tarifação:

20

,,' 10050
até 150
,,' 200
250

A"
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais

l'
,

de
da
de
de
de
de
de
de
de
de

20
50

até

100
150
200
250
300
350
400
450

até

."
."

300
.1é 350
.1é '00
'50
alé 500

cl aos objetos com peso superior a 5COg, serão aplicadas as mesmas condições de
VALOR e prestação do SEDE>: (encomenda expressa ~ modalidade SEDEX tratamento acelerado de objetos).
1.1.2. Impressos - Regime nacional (Impresso. Impresso Especial e Mala Direta Postal)
a) postados em maços ou pacotes: máximo de 10kg:
b) postados isoladamertte: máximo de 5 kg:
c) acondicionados em malas abertas diretamente pelos editores, distriblJidores e
seus agentils: máximo de 20kg:
d) faixas de peso, em gramas, até 1,000 gramas, consideradas p3ra efeito de
larrtação:

A1é
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais

ti'

I
1

______

de
de
de
de
de
de
de
de
de

20
50
100
150
200
250
300
350
400

20
50
até 100
150
200
250
até 300
até 350

."
."
."
."

,,

." ,ao

até

b

'50
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Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais

•

~

I
I,

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

até 500
alé 550
até 600
alé 650

alé 700
ale 750
até 800
alé 850
até 900
até 950
até 1000

1.1.2.1, Os objetos com peso superior a 1.000 gramas: preço único para cada quilo ou
fração excedente.
1.1.3. Mala Direta Postal Domíciliária: máximo de 3009

1.2. DIMENSÕeS MfNIMAS E MÂXIMAS
1.2.1. Mínimas
a) Envelope: 90 mm x 140 mm
b) Em forma de rolo:
Comprimento .•.duas vezes o diâmetro" 170 mm
A maior dimensão não pode ser inferior a , 00 mm
1.2,2. Máximas:
a) Envelope:'
Comprimento .•.largura + espessura = 900 mm
A maior dimensão não pode exceder a 600 mm

,

b) Em forma de rolo:
Comprimento + dllas vezes o diãmetro " 1.040 mm
A maior dimensão não pode exceder de 900 mm

j

1

Considerar as mesmas dimensões para irr,pressos dobrados

1.3. CARTA-RESPOSTA

I

Dimel"lsões máximas:
Dimensões mínimas:

•

(CONVENCIONAl.)
300 mm x 400 mm
114 mm x 229 mm (forma de envelope)
90 rr;m x 140 mm
114 mm x 162 mm (forma de envelope)

1.4. CARTÃO POSTAl. E CARTÃO-RESPOSTA
Dimensões máximas: 105 mm x 146 mm
Dimensões minimas:
90 mm x 140 mm
15. ENVEl.OPE ENCOMENDA-RESPOSTA

j

•,
•
•
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Dimensões má>;imas: 300 mm x 400 mm
Dimensões mínimas: 90 mm x 140 mm
1.5. FRANQUEAMENTO

AUTORIZADO

DE CARTAS.

FAC

Dimensões máximas: 120 mm x 235 mm
Dimensões mínimas:
90 mm x 140 mm
1,5, ENCOMENDA

NACIONAL

MOpALiDADE
Encomenda Normal
Encomenda Expressa - SEDEX/SEDEX a cobrar
Encomenda Expressa - SEDEX Hoje/SEDEX VIP
Encomenda Expressa - SEDEX Estadual Pré-Frllnqueado

PESO MÁXIMO
30 Kg
30 Kg

"9
1 K9

1.5,1. Dímensões
a} Em forma de pacote:
Máximas: comprimento + largura.,. espessura = 1.500 mm
Maior dimensão" 600 mm
Mínimas: 90 mm x 140 mm em uma das faces

i'

•,

I

b} Em forma de rolo
Máximas: comprimento + dobro do diâmetro = 1.040
Maior dimensão = 900 mm

~

I
~.
~,

Mínimas: comprimento.,.

dobro do diãmetro = 170 mm

A maior dimensão não poda ser inferior a 100 mm
c) Em forma ee envelope, exceto Encomenda Normal:
Minimas: 114 mm x 162 mm
1,6. DOCUMENTOS

E ENCOMENDAS

INTERNACIONAIS

1.6.1. Os limites de peso para os objetos postais internacionais são:
MODALIDADE
~

OCUMENTO

I
fii:,

•
NCOMENDA

•

~

~.

1.62

- econômico e ex resso
- rioritário
- ex ressa EMS
- econômica
-leve rioritária
- ieve econômica

EMS

PESO MÁXIMO
5k
2k

30k

20k
2k
2K

Umit8 de dimensoos

~

,

"

I
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Prioritário

e Econômico

ti

DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Mercadorias

MINI MAS
•

,
'

~.
,
,,

Caixa

ti

envelope

90 mm x 140 mm
Duas vezes o diâmetro +
comprimento = 170 mm,
menor
sendo
dimensão superior a 100
mm,

,

Rolo

Leve Prioritária

e Leve

MAXIMAS
Comprimento + largura +
espessura o 900 mm,
ser,do a maior dimensáo
inferior a 600 mm
Duas vezes o diâmetro +
o
comprimento
1040
sendo
maior
mm,
dimensão interior a 900

,

mm.

1.6.2.2 Mercadoria Económica e Expressa

~

MINIMAS

,,

Caixa

90mmx140mm

Rolo

Duas vazes o diãmetro +
comprimento = 170 mm,
sendo
menor
dimensão superior a 100
mm,

,

MAXIMAS
Comprimerlto + largura +
o
espessura
1,5 m,
sendo a maior dimensão
inferior a = 1 05 m
Duas vezes o diâmetro +
comprimento
• 2 m,
sendo a maior dimensão
inierior 11 = , ,05 m.

2. Deve ser observado que há tolerãncia de mais ou menos 2 mm nas dimensões
estabelecidas neste ANEXO,
3. Disposições

Gerais

°

3.1.
presente ANEXO
e a ECT.

é parte integrante dO Contrato celebrado entre a CONTRATANTE

3.2. Ficam ratificadas todas as cláusul"s constantes do Contrato do quel este ANEXO faz
parte, p"ra efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes.

4. Vigência

,
•

I, •

!
,I
!,
I

I

~,

do ANEXO

Sua vigência é iniciada a partir da assinatura deste ANEXO ncando vigente até o
encerramento do contrato originário podendo ser encerrado, por meio de ass:natura de
Termo Aditivo, 30 (trinta) dias a06s solicitação formal. apresentada pela CONTRATANTE,
visando a exclusão do serviço a que ele se refere. conforme descrito no subitem 2.2. do
Contrato do quel este ANEXO taz parte.

•

r

•
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ENCOMENDA

I

SEDEX - 40096

Deflniçóes
1.1. Serviço de encomenda da linha expressa que consiste no recebimento nas unidades da
eCT elou coleta, transporte 11entrega de Encomendas SEDEX, SEDEX la, seoex HOJE,
seoEX A COBRAR e SEDEX MUNOI;
, .2. As encomendas
opCionais:

•

expressas naCionais poderão ser postadas com os seguintes serviços

Seguro Complementar - serviço que permrte assegurar o real valor mercantil
inerente à encomenda postada. que exceda o seguro automático;
Devolução de Documento. DO - serviço que permite o relorno de documento ou de
via de nota fiscal. ao remetente da encomenda, após a entrega do objeto .

.,,

a) COleta DomiciliAria. serviço que permite 11coleta domiciliária programada
calidades com viabilidade comercial:

nas lo.

h) Logística Reversa - modalidade de remessa de mercadorias e/ou documentos em
processo de pós-venda ou pós-consumo, prestado mediante condições estabelecidas no Termo de Uso do serviço disponível no site dos Correios (hlto:U\\!WW.correios,com,b.tiencomendas/loois
re.'@~:
Aviso de Recebimento _ AR _ serviço que possibilita a devolução de aviso contendo
dala de entrega e assinatura do recebedor da encomenda:
c)

Mão Própria - MP - serviço que garante a entrega da encomenda exciusivamante
à pessoe indicada pelo remetente;

2. Obrigações
2.1. A CONTRATANTE

se compromete a:

2.1.1. Observar as condições e regras especrlicadas no Termo de Prestação de Serviço das
Encomendas SEDEX, Si:DEX 10, SEDEX Hoje e SEOEX a Cobrar disponível no site dcs
Correios (http:Uwww.correio.s£om.briencomenç!as/servlcQs}sedexlSedex.ç'/IYJJ:
2.1.2. Observar as condições e regras especrlicadas no Termo de Condições Gem;s de
Prestação dos Serviços de Remessa de Objetos Postais Internacionais para o serviç::l
SEDEX
MUNDI
disponivel
no
site
dos
Correios
lhltp:Uwww.correIQ$.com.brisedex.M\lpdi1termo.pdJ);

.

2,1,3. Observar as condições e regras especificas para utliização do serviço Logistíca
Aeversa estabelecida no Termo de Condições de Uso do serviço disponível no site dos
Correíos (bttp.liwww.correio.scom.brlencom!;!1J.CIas/logjs reY~il!a.J<fm);
votução de

2.1.4. Observar as condições e regras específicas para utilização do serviço
Documento - OD;

t,
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ANEXO N". 03

AQUISiÇÃO

DE PRODUTOS

1. Dellnlções
~

,

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

2, Obrigações
2.1. A CONTRATANTE

se compromete a:

2.1.1. Assinar o documento previsto para o faturamento,

quando da aquisição de

produtos.
2.2. A ECT se obriga a:
2,2,1. Fornecer à CONTRATANTE

a tabela atualizada de preços dos produfos,

3 Preços e Reajustes
3.1. Pela aquisição dos produtos. definidos na Clàusuia Primeira do contrato do
qual este ANEXO jaz parte, a CONTRATANTE pagará à ECT os valores constantes n~
Tabela de Produtos,lIÍgentes na data da aqu'siçâo;
3.2. Os valores relativos à venda de produtos abrangidos por este ANEXO. fem
suas vigências adstritas à Tabela indicada no subrtem 2.2.1 , devendo ser reajustados e
aplicados quando da modfficação das mesmas.

4, Condições

de Pagamento

As condições de pagamento estão previstas na Cláusula Sexta do contrato do qua:
este ANEXO faz parte.

5. Disposições

,,

3.1. O presente
CONTRATANTE e a ECT

,
•
,

~'

l,

Gerais
ANEXO

e parte

integrante

do Contrato

celebrado

32 Ficam ralificadas todas as cláusulas constantes do Contrato do qual
ANEXO jaz parte. para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes
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4 Vigência cio ANEXO
,

,.
•

Sua vigência é iniciada a partir da assinatura deste ANEXO ficando vigente até o
encerramento do contrato originário podendo ser encerrado, por meio de assinatura de
Termo Aditivo, 30 (trinta) dias 8965 solicitação formal. apresentada pela CONTRATANTE,
visando à exclusão do serviço a que ele se refere, conforme descrito no suMam 2.2. do

Contraio do qual este ANEXO la<:parte

ANEXO NO. 04

I

ENCOMENDA

I

PAC - 41068

1. Definições
1.1. Serviço de encomenda da linha econômica, que consiste no recebimento nas unidades
da ECT e/ou coleta, transporte e entrega de mercadorias, postadas de forma individualizada
ou agrupada por Nota Fiscal:
1.2. A encomenda PAC poderá ser postada com os seguintes serviços adicionais:
Seguro Complementar - serviço que permite assegurar o real valor mercantil
inerente à encomenda postada, que exceda o seguro automático:
Devolução de Documento - DO - serviço que permite o relorno de
documento ou de via de nota fiscal, ao remelente da encomenda, após a entrega
do objeto.
Coleta Oomiciliária - serviço que permite a
programada r.as localidades onde há viabilidade operacional:

a)

b)

coleta

domiciliárÍ8

Logística Reversa _ modalidade de remessa de mercadorias em processo de pósvenda ou pós-consumo, prestado mediante condições estabelecidas no Termo de
Uso
do
serviço
disponlvel
no
site
dos
Correios
(Mp: ii ","ww ,COm,; OI"om.br ,'enq'lncnli.'il0 oi, no,' til,.;! cf m):

Aviso de Recebimento - AR - serviço que possibilita a devolução da aviso
contendo data da entrega e assinatura do recebedor da encomenda:

"

cl
Mão Própria - MP - serviço que garante a entrega da encomenda
exclusivamente à pessoa indicada pelo remetente;
2, Obrigações

•

•

•

2,1, A CONTRATANTE se compromete a:
2.U.

2.1.1.1.

li
",

Observar as condições e regras especificadas no Termo de Condições de Uso do
Serviço
PAC,
disponível
no
site
dos
Correios
~~;~I-':::'.Ç::i:::j'i:a::)::u::::~::P.:,:~~:~~:ún~or
apresentadas,

obrigatoriamente.

as

nota fiscal deverão ser
informações
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magné~co, contendo, inclusive, as dimensões dos objetos e o respectivo numere
de Nota fiscal agrupadora.

,,
!

2.1.2.

Observar as condições e regras especificas para l.IIilização do serviço logís~ca
Reversa estabelecida no Termo de Condições da Uso do serviço, disponível no sita
dos Correios (hllp'I/,,',',w.cmrci'" C9m.h(.'çnwDlend~<;Jngi< ","e"",dml;

•
2,1.3.
"

Observar as condições e regras específicas para utilização do serviço Devolução de
Documento - DO;

2.1.3.1. O serviço adicional da Devolução de Documento • DO será prestado,
exclusivamente se a pOSTagemdos objetos for apresentada de forma eletrônica,
conforme descrito no subitem 2,1.3.2. deste ANEXO.
2,1.3,2.

Na prestação do serviço adicional de Devolução de Documento - DD será
necessário que s CONTRATANTE,
1) efetue a postagem de forma eletrônica
com utilização de sistema fornecido pela ECT, ou sistema prôprio, desde que
com leiaute de postagem compativel com o sistema da ECT; 2) emita o rótulo de
endereçamei'lto da encomeru:la de acordo com o padrão definido pela ECT, e 3)
poste a encomenda acompanhada do envelope que será •.•tilizado na devol •.•ção
do documento ou de via de nota fiscal, o qual deverá ter o leiaute também
definido pela ECT:

2,1.4.

PrOduzir, opcionalmente, as etiquetas de código de barras (etiquetas lógicas), de
acordo com a faixa numérica e o algoritmo de cálculo do digito verrlicador fornecido
pela ECT:

2,1,5 Apresentar, obrigatoriamente, informaçôes de postagem em meio magnético
encomendas que contiverem etiquetas de registro 16gicas,

para as

2,2. A ECT se compromete a:
2.2.1, Fornecer à CONTRATANTE:
a) Sistema padrâo para postagem elelrOi'lica. ou leiaute para a configuração das
informações de postagem em meio magnético quando o cliente optar em utilizar
sistema próprio;
b)

Etiquetas de registro código de barras:

c) Faixa numérica para impressão das etiquetas de registro com código de barras
(etiQuet3s lógicas);
d) Leiaute da etiqueta de endereçamento
Serviço de Devolução de Documanto - DD;
,

.
•

2.2.2,

e)

Formulário Avisos de Recebimento:

f)

Certilicados e Ustas de Postagem:

e outros formulários

util:zados pera o

Eletuar a coleta das encomendas ou recebê-Ias na Unidade de vinculaçáo, desde
que atendidas todas as disposições previstas na Cláusula Terceira do Cortrato, dO/,-.LI
qual este ANEXO faz pMe:
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o presente Anexo terá sua vigência iniciada a partir da data de assinatura das partes e se
encerrará por ocasião do encerramento do Contrato original ou por meio de assinatura de
Termo Aditivo, conforme descritos nos subiterl$ 2.2. e 2,2.2. do Contrato ao qual ele faz
parte,
•

• ••••
APENSO I
SERViÇO DE ENCOMENDAS

PAC

REGRA PARA CALC.ULO DO PESO CU!:3.!.CQ
a) Remessa Individual

PC

Sendo:
PC, '" Peso Cúbico Individual
C "Comprimento
(em)
L = Largura (em)
A "Altura (em)

= _C_L_A_

4.800

I

Remessa Agrupada por Nota fiscal

Sendo:
Pc.. " Peso Cúbico do Lote
C " Comprimeflto (em)
L " Largura (em)
A" Altura (em)
n = quantidade total da rtens do lote
i" item do lote

PC - i(C.L.A)
4.800
L -

j~l

WMITES DE PESOS E_01MENSÕES
a)

REMESSA INDIVIDUAL

Peso:
Âmbito Estadual: até 50 kg para localidadas com viabilidade operacional de acordo com
o apenso 11do Anexo PAG.
Âmbito Naeion31: até 30 kg
Dimensóes:
Em forma de pacote
MÁXIMAS: comprimento + largura + espessura = 150 cm
MAIOR DIMENSÃO = 60 cm
MíNIMAS: 9 cm x 14 cm em uma das iaces

•

Em forma de rolo
MÁXIMAS: comprimento + dobro do diâmetro = 104 em
MAIOR DiMENSÃO: 90 cm
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17 em

A maior dimensão não pode ser inferior a 10 em
b) REMESSA AGRUPADA POA NOTA FISCAL

•

Peso:
Âmbito Nacional: até 200 kg
APENSO

LOCALIDADES

SERViço DE ENCOMENDAS PAC
COM VIABILIDADE OPERACIONAL PARA ENTREGA DE ENCOMENDAS
PESO SUPERIOR A 30 KG

MUNICIPIO

~
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,

SERViÇO TELEMÁTICO

•

- SPE

1. Definições
1.1. Preslaçáo dos seguintes serviços nos âmbitos nacional e
internacional:

,
a)

Telegrama - canal de acesso: Internei (Sistema de Postagem Eletrôni-

ca - SPE)
b)

Carta via internet,

1.2. Opcionalmente,

poderão ser utilizados os seguintes serviços adicionais,

cujos valores serão acrescidos aos preços previstos para prestação dos serv:ços
elencados no item 1.1., se for o caso:
1.2.1. Para o Serlliço de Telegrama via InterneI: Cópia de Telegrama

(CT) e

Pedido de Confirmação de Entrega (PC), ambos podendo ter a opção de ter a
entrega física ou eletrônica ao remetente, somente em âmbito nacional:
1.2.2. Para o Serviço de Carta via Internet: Aviso de Recebimento - AR,
somente com entrega física ao remetente:
1.2.2.1. A prestação
disponibilizado sob registro:

do Serviço

de Carta via

Internet.

somente

será

2.1.1. Informar o código de acesso (correstJonde ao(s) número{s)
cartão(ões) de postagem), quando da utilização do(s) serviço(s);

do(s)

2. Obrigações
2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

I

,

I•

2.'.2. Observar as normas e condições gerais de 2ceilação prevista na Lei
6.538 de 22.06.1978 - Artigo 29:

"

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

",

I
_i

2.1.3.1. Condições especfficas para utllizaçáo
transmissão de Telegramas e Cartas:

~IlETO~~~~[~~~

do Canal Internet

R~~G~~~~
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2.1.3.1.1. Possuir acesso à Rede Internet;

,. .

2.1.3.1.2. Instalar os aplicativos Sistema de Postagem Eletrônica - SPE,
Escritório ou Corporativo, fornecidos gratuitamente pela ECT, para transmissão do
Telegrama e Carta via Internet, em sua estação de trabalho ou em seu servidor, não
sendo autorizado à CONTRATANTE, efetuar alterações nos referidos sistemas,
nem disponibilização a terceiros;
2.1.3.1.3. Para os serviços adicionais Cópias de Telegrama - (CC) e Pedidos
de Confirmação de Entrega (PC), conforme descrito no suMam 1.'. deste Contrato,
a CONTRATANTE, deverá instalar o ACROBAT - Reeder 5.0 ou superior, em suas
estações de trabalho, para o recebimento eletrônico;
a) Utilizar nos Telegramas
destinados
ao âmbito nacional, imaGens
personalizadas obedecendo à formatação, conforme especificações e dimensões:
Cor: monocromática (preto ou tons de cinza);
Fundo: transoarente;
Formato do arquivo: JPG ou JPEG;
Tamanho: máximo de 60 K;
Dimensão:
3 linhas: 425 x 43 pixels (150 x 15mm);
5 linhas: 425 x 70 pixels (150 x 25mm).
b) Submeter a imagem personalizada

para aprovação

e cadastramento

da

ECT;
2.1.3.1.4. Independentemente da fonte utilizada pela CONTRAl ANTE, no ato
da transmissão. a impressão no formulario de enlrega do Te!egrama será sempre
na fonte Helvética, tamanho 12;
2.1.3.1.5. Acompanhar o histórico dos registros de transações disponibilizados
pelo sistema da ECT no site: www.telegrama.combr,
para verificar a exatidão dos
dados do seu controle;
2.1.3.1.6.
Responsabilizar-se
pela segurança
de seus equipamentos,
resguardando o sigilo dos dados de acesso aos serviços fornecidos pela ECl contra
qualquer ato, uso indevido, fraude ou vio!ação perpetrada por "Hackers" ou por seus
funcionários;
•

2.2. A ECT se obriga a:
2.2.1. Fornecer o código de acesso (que corresponde ao{s) número(s) do(s)
cartão(ões) de postagem) para utilização dos serviços Te!egrama e Carte Via
Internet, entregando-os aos representantes credenciados pela CONTRATANTE:

/....z-..

2.2.1.1. Fornecer via e~ail, as informaçôes de postagem (código de acesso'--U
e senha)

para utiIiZ::~o~~L~,p~Oe~~~~R~~~~~:~c~~~N:RT:arta

re:etqr"

Via Internet,
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medianle

solicitação

formal

da

2.2.1.2. O código de acesso é igual ao número do cartâo de postagem:

!

2.2.2. Disponibilizar os serviços adicionais correspcndentes
canal, para utilização dos usuários:

a cada serviço e

2.2.3. Captar, transmitir, imprimir e entregar os Telegramas

e Cartas via

internet com ou sem serviços adicionais, nos endereços indicados, a qualquer
pessoa civilmente capaz que se apresente para recebê-los, dela colhendo
assinatura, data e hora de entrega:
2.2.3.1. Nos locais onde não houver entrega domiciliá ria, os objetos serão
entregues internamente, em uma unidade própria da ECT, para posterior retirada
pelo destinatário;
2.2.3.2. Entregar ao remetente os Pedidos de Contirmação de Entrega (PC)
com as devidas informações da entrega, por meio de Correio Convencional ou via
e-mail;
2.2.3.3. Entregar ao remetente, o Aviso de Recebimento - AR com as devidas
informações POI meio do Correio Convencional;
2.2.3.4, Entregar ao remetente as Cópias de Telegrama (CC), por meio de
Correio convencional ou via e-mail:
2.2.5. Disponibilizar. sem õnus, o aplicativo Sistema de Postagem Eletrônica
SPE à CONTRATANTE,
de acordo com a opção escolhida, SPE simples,
escritório ou corporativo, com todas as funcionalidades que permitam a transmissãc
do Telegrama e Carta via internet;
2.2.5.1. Disponibilizar sem ônus o acesso ao site: www.telegmma.com.br,
por meio de login e senha de acesso, para uso do aplicativo Sistema de
Postagem Elelrôn:ca Simples e acompanhamento do histórico dos registros da
transaçóes de toda a família SPE's:
2.2.6. Encamintlar à CONTRATANTE via e-mail, os dados de acesso aos
serviços contratados (URL, nome do usuário e senha), conforme modalidades
escolhidas, mencionaoas no subilem 2.2.11.;
•

2.2.7. Fornecer à CONTRATANTE o código de identificação relattva à
imagem, personalizada
no Sistema, objetivando a Inserção destas nos
Telegramas destinados ao âmbito nacional, submetidos pelo canallntemet:

"

2,2.8. Devo:ver à CONTRATANTE via Postal, os Telegramas e as Cartas
via internet cuja entrega física ao destinatário não tenha sido possível, indicando
a causa determinante da impossibilidade, na forma regulamentar:

6
.

,
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2.2.9. Disponibilizar
com imagens para objetos
2.2.9.1. Disponibilizar
para uso no cabeçalho ou

EMPRESA BRASilEIRA

no Canal Internei o serviço adicional de Telegramas
destinados ao âmbito nacionai;
imagens próprias. de eventos e datas comemorativas
rodapé das mensagens;

2.2.9.2. Cadastrar imagens personalizadas
da CONTRATANTE:
3. Da Remuneraçáo

DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

de clientes para uso exclusivo

e Reajuste

3.1. Preços e Tarifas
3.1.1. A CONTRATANTE pagará pela execução do Serviço de Telegrama de
acordo com o canal de acesso internei, Carta via internei e Serviços Adicionais, as
tarifas constantes da: Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais; e de
Preços Postais Internacionais;
3.1.1.1. Para transmissão de Telegramas, a CONTRATANTE, deverá utilizar o
canal de acesso Internet, conforme tarifa vigente para este meio de acesso:
3.1,1.2. Pelo agendamento do dia da entrega do Telegrama (Pré-datado)
pela Inserção de imagem, não será cobrado nenhum preço adicional;

e

3.1.1.3 Pela utilização do serviço de Carta via internet, será cobrada a tarifa
correspondente ao da Carta Registrada Comercial, conforme Tabela de Preços e
Tarifas de Serviços Naciona:s vigente.

4, Disposições

Gerais

4.1. O Telegrama com imagem somente está disponivel
para Telegramas destinados ao ãmbito nacional;

no Canal Internet,

4.2. Para envio de Telegramas destinados ao âmbito Internacional,
será autorizada utilização do serviço adicional Cópia do Telegrama:
. I

i.

4.3. A ECT disponibiliza
datado.

5, Vigência

à CONTRATANTE,

somente

a opção de Telegrama

Pré-

do ANEXO

Sua vigência é iniciada a partir da assinatura deste ANEXO ficando vigente até
o encerramento do contrato originário podendo ser encerrado, por meio de
assinatura de Termo Aditivo, 30 (trinta) dias após solicitação formai, apresenlad3
peia CONTRATANTE, visando à exclusão do serviço a que ele se refere, conforme
descrito no subitem 2.2. do Contrato.

Ó
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APENSO

.

GLOSSÁRIO
Serviço de Telegrama - compreende a captação de mensagens expressas
tipo Telegrama, pelo canal Internet. para transmissão eletrônica e entrega física, no
âmbito nacional ou internacional, ao destinatário, de acordo com os procedimentos
operacionais de cada produto ou serviço;
Canal Internet é o meio de acesso para transmissão de Telegrama via Web;
Carta via internet - É o serviço por meio do qual pode ser remetido
diretamente através da web, de seu desklop, cartas registradas, com ou sem AR;
Sistema de Postagem Eletrônica - SPE é um sistema que lem como objetivo
facilitar o envio de Telegramas e Cartas com a utilização da Internet, que possibilita
o acesso direto com os Correios, em ambiente seguro, disponível nas versóes SPE simples, SPE escritório e SPE corporativo;
No canal Internet será disponibilizada o uso de Imagem. A Inserção de
imagem - Telegrama contendo desenhos gráficos, ilustrações ou textos no
cabeçalho e/ou rodapé, serão oferecidos de forma gratuita. As imagens são
disponibilizadas pela ECT cu fornecidas pelo cliente, mediante cadastramento
prévio; Pré-catado - serviço adicional oferecido de forma gratuita ao cliente, onde
se agenda a data da entrega;
Serviços Adicionais:
• Pedido de Confirmação de Entrega - PC: serviço adicio!'1al p3.go, que informa ao remelente os dados de entrega do Telegrama, nome do recebedor, data e
hora;
• Cópia do Telegrama - serviço adicional pago que disponiblliza ao remetente
a cópia do texto contendo os dados de encaminhamento do Telegrama enviado.
Disponível também para os Teiegramas Intemaclonais .
• AR - Aviso de Recebimento - É o serviço que, através do preenchimento de
modelo próprio, permite comprovar, junto ao remetente, a entrega de objeto postado sob registro, com ou sem declaração de valor.

•
•

.'

•
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ANEXO NO. 06

CARTA COMERCIAL

1. Deflniçóes
1,1. Serviços de recepção, coleta, transporte e entrega domiciliaria de objetos
relativos à Carta Comercial, em âmbito nacional, com peso unitário de até 500
(quinhentos) gramas;
1.1.1. Opcionalmente, poderão ser utilizados os seguintes serviços adicionais:
Registro, Aviso de Recebimento - AR, Mão Própria - MP e Valor Declarado - VO.
2. Obrigaçóes

2,1. A CONTRAI ANTE se compromete a:
2,1.1. Definir, de comum acordo com a ECT, as localidades, em âmbito
nacional, em que os serviços previstos neste ANEXO serão prestados;
2.1.1.1. No caso de holding, informar à ECT os dados necessários de cada
filial, empresa coligada elou controlada autorizada(s) a utilizar(em) os serviços para
o preenchimento da(s) Ficha(s) Técnica(s).
2.1.2. Obedecer às condições gerais de aceitação de objetos quanto a peso.
natureza do conteúdo, dimensões. formato, endereçamento e demais normas
previamente informadas pela ECT;
2. t .3. Apresentar, no ato da postagem, o Cartão de Postagem fornecido pela
ECT;
2. t.4. Apor nos envelopes:
a) Chancela de Franqueamento Padrão, conforme modelo e leiautes
estabelecidos pela ECT, observando o disposto no subitem 3.2. do Contrato do qua!
este ANEXO faz parte;

I

b) Data de Postagem abaixo da Chancela Padrão çje Frant;l!IDamenlo,
preçed.ida...QU.~lyessão "Data de POSW..1lIIDJ"
e no formato ddimm/ªª5lih.p.QL!lli;IjQJi~
Q!".QQQs.~rálll<Q...Q.u_Ç.~.d.1lJ.OO,
2.1.5. Apor nos objetos, nos locais apropriados, o endereço completo dn
destinatário e do remetente, com a indicação correta do CEP, bem como faZEr
constar, no verso dos mesmos, os motivos determmantes da eventual não ent'ega,
conforme padrão adotado pela ECT, para anotações por parte do Carteiro,

------,'"'"'~TORiA

I,'ef~f.!I'-)

Conua~c •••tiLT FlO . ECTx IFRN- c .•••• us ZONA NORTE
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Av, Ev Ho1deb<ando
de Gó;., 22' ~ Ribeira - 590'0-900- NlI1aL'RN
322?-212' i ?42~ /2524 m. 184\ 3?ZQ-?;l22 _ e_maiO qoWU.m;<£f?lle;p< sCJ)) tr

~

31

t5

ú2
~

,

•

,-

1111CORREIO( I

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2.1.6. Definir, juntamente com a ECT, a freqüência das coletas, bem como as
quantidades a serem co!etadas para cada filial autorizada pela CONTRAi ANTE;
2,1.6.1. A prestação do serviço de Coleta Domiciiiária, por meio do presente
ANEXO, está condicionada à quantidade mínima de 500 (quinhentos) objetos por
coleta e à viabilidade operacional da ECT;
2.1.6.2. Quando houver modificação do local, da quantidade de objetos e da

freqüência da colela deverá ser efetuada a assinatura de nova(s) Ficha(s)
Técnica{s) com as especificaçóes acordadas, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias da data de vigência das alterações.
2.1.7. Fixar, quando for o caso, em cada objete, o respectivo Aviso de
Recebimento. AR, devidamente preenchido, conforme medelo.padrão estabelecido
pela ECl;
2.1,7.1. Não será aceita a postagem de objetos cujo Aviso Recebimento - AR
esteja diferente do leíaute-padrão estabelecido pela ECT.
2.1.8. Entregar os objetos acompanhados das informações relativas fi
postagem por meio da Lista de Postagem em meio sletrânico, conforme leiaute
fornecido pela ECT;

,

2.1.6.1. Caso a CONTRATANTE fique impossibiHtada de encaminhar as
informações relativas à postagem através de meios eletrônicos, contingencialmente,
deverá entregar os objetos acompanhados da Lista de Postagem impressa
devidamente preenchida em 03 (três) vias, conforme leiaute fornecido pela ECT,
2.1.9. Entregar, ao prepesto da ECT, no ato da coleta ou da postagem, os
objetos preparados, atendendo às especificações indicadas anteriormente e à5
seguintes condições:
a) os objetos que compõem a carga deverão ser apresentados para
postagem faceados e encabeçados por ordem crescente de CEP, de acordo com o
Plano de Triagem ou Sistema de Blocagem fornecido pela ECT;

[

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

•

•

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

2,2. A ECT se obriga a:

,
"

'"'"'O""'"W"'"' ,',0',,'.'
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2.2.1. Fornecer previamente à CONTRATANTE:
a) os dados, critérios, informações
e orientações
necessários
ac
cumprimento do estabelecido no subitem 2.1. deste ANEXO, bem como do subitam
3.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte;
b) o Cartão de Postagem para cada órgão credenciado a utilizar os serviços
incluídos no presente ANEXO;
c) a Tabela de Preços e Tarffas de Serviços Nacionais relativa aos serviços
previstos neste ANEXO e respectiva atualização;
d) as faixas numéricas de registro a serem utilizadas na impressão do
número de registro em códigos de barras nos objetos postados nesta modalidade.

r:

2.2.2. Definir, de comum acordo com a CONTRATANTE, as localidades. em
âmbito nacional, em que os serviços serão executados, bem como elaborar a(s)
Ficha(s) Técnica(s) para cada órgão credenciado a utilizar os serviços, a(s) qual{is)
deve{m) estar apensa(s) ao presente ANEXO.
2.2.3, Coletar os objetos em local e horário previamente acertados com a
CONTRATANTE,
definidos na(s) Ficha{s) Técnica(s) apensa(s), observando o
disposto nos subitens 2.1.6., 2.1.6.1. e 2, 1,6,2, do presente ANEXO;
2.2,4. Quando ca postagem ou da coleta, após conferência dos obje:os
apresentados para postagem, bem como das informações constantes na Lista de
Postagem, entregar, à CONTRATANTE,
o respectivo Comprovante do Cliente,
emitido pelo sistema de atendimento:
2.2.5, Receber os objetos postados peia CONTRATANTE
no subitem 2.1.10. daste ANEXO;

conforme previsto

2.2.6. Adotar, no ato da postagem, os seguintes critérios para conferência da
carga entregue pela CONTRATANTE:
a) efetuar a pesagem da carga 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 carga 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 c
peso total líquído estar igual ao informado na Lista de Postagem, ou dentro d~
margem de tolerância de 2% (dois por cento), emitir recibo de postagem à
CONTRATANTE e encaminhar os objetos para transporte e distribuição;
CM!,.!o "",-''''LO .EC":"X ICRN. CAMPUSlO"" M,,,n
[)'RETORlA REGlOro/Al 00 R!O GRA~DE Óo'NÕFlT~G~RENCI.."bE VENDAS
Av Eog' 1"-l<Iol>.",ndode Góis. nl _ 1\,,,,,;,,, _ 50010-000 - r..:."\'RN
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total líquido entre o informado na Lista
exceda a margem de tolerância de ~i
imediatamente para que se posicione
pela ECT:

I - Aceito o oeso aferido pela ECT, solicitar à CONTRATANTE a
substituição da Lista de Postagem em até 24 horas. Caso não seja substituída, para
fins de faturamento. considerar o peso verificado pela ECT;
11 - Caso não seja aceito o peso verificado pela ECT, solicitar c
comparecimento imediato de representante da CONTRATANTE à unidade de
postagem para conferência conjunta. Caso o representante discorde do peso, a
carga deve ser retirada pelo mesmo.
2.2.7. Expedir os objetos aos locais de destino e entregá-Ias nos respectivos
endereços. Nos locais onde não houver entrega domiciliária, os objetos serão
entregues, ao destinatário, em Unidades de Atendimento da ECT;
2.2.8. Entregar os objetos postados sob Registro e Aviso de Recebimento - AR
nos endereços indicados, a qualquer pessoa civilmente capaz que se apresente
para recebê-los, dela colhendo as necessárias assinaturas;
2.2.8.1. Quando se tratar do serviço de Mão Própria - MP, entregar o objeto
somente ao próprio destinatário, mediante comprovação de sua identidade.
observadas as seguintes consideraçóes:
2.2.8.1.1. Quando endereçado a autoridades civis e militares da administração
pública federal, estadual ou municipal, direta 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:
2.2.8.1.2. Nos casos mencionaeJos no subitem anterior, o empregado
encarregado da distribuição anotará, após o recibo, o nome iegível, o número do
registro e o órgão emissor do documento de identidade, bem como o cargc ou
função da pessoa credenciada nos campos reservados em formulário especifico.
Quando solicitado o serviço de Aviso de Recebimento - AR, deverão ser apostas as
mesmas anotações citadas no subitem anterior.

•
•

2.2.9. Restituir, à CONTRATANTE, os objetos cuja entrega não tenha s:do
possível, sempre indicando a causa determinante dá impossibilidade, na forma
regulamentar, bem como os Avisas de Recebimento - ARs correspondentes aos
objetos entregues, quando for ocaso.
3. Disposiçóes Gerais
3.1. Para a postagem de objetos com Avisa de Recebimento
Mão Própria - MP e Valor Declarado - VD é obrigatório o uso do Registro;

_____
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3.2. A responsabilidada da ECT cessa terminado o prazo de 03 (três) meses
•

para a reclamação de objetos postados sob Registro, a contar da dala de postagem;
3.3.1. Em caso de extravio, perda ou espoliação de objetos postados sob
registro a responsabilidade da ECT está limitada aos preços postais mais o valor de
indenização constante na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais;
3,4. Aos objetos postados na modalidade Simoles não se conferem as
características de Registrado, inclusive para efeito de indenização. Não cabe
qualquer tipo de indenização, por parte da EeT, em caso de reclamaçâo com
alegação de não-entrega de objetos simples, tendo em vista que as características
de tratamento e distribuição dos mesmos impossibilitam o rastreamento;

"

3.5. Não será aceita a postagem de correspondências
aglutinadas e
endereçadas ao porteiro, zelador, síndico ou a qualquer outra pessoa. a fim de que
estas efetuem a redistribuiçáo aos respectivos destinatários;
3.5.1. Entende-se por aglutinaçáo o envio de mais de uma correspondência,
com destinatários diferentes. contidas em um mesmo envoltório.
3.6. A CONTRATANTE é responsável pela integridade e veracidade das
informações constantes na Lista de Postagem entregue à ECT. citada no subitem
2.1.8. do presente ANEXO:

•

3.7. A(s) fatura(s) correspondente(s}
pela ECT à CONTRATANTE, conforme
ANEXO faz parte.

,

.

•

aos serviços prestados serão entregues
subitem 3.5. do Contrsto do qual este

°

3.8.
presente ANEXO é parte integrante do Contrato
CONTRATANTE e a ECT;

celebrado

entre

':l.

3.9. Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato do qual este
ANEXO faz parte para efeitos de cumprimento das bases acordadas entre as
partes:
3,10. Quanto aos aspectos operacionais, este ANEXO poderá ser revisto total
ou parcialmente a qualquer época, mediante prévio entendimento entre as partes.
4. Vigência
•
•

do ANEXO

Sua vigência é iniciada a partir da
deste ANEXO, ficando vigente até o
qualquer momento a CONTRATANTE
ANEXO, conforme disposto no subitem

assinatura do Termo Aditivo para inclusão
encerramento do Contrato originário. A
poderá solicitar a exclusão do presente
2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz

tO

port,
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ANEXO NO.07
'i.

IMPRESSOESPECIAL

.,, .

.,

1. Definições
1.1 Serviços de recebimento. tratamento e distribuição, em domicilio, de objetos
com a indicação de endereço, relativos ao serviço de Impresso Especial, em âmbito
nacional;
1.1.1 Opcionalmente, poderão ser utilizados os serviços adicionais de RegiscfO,
Aviso de Recebimento-AR, Mão Própria - MP (Entrega ao Próprio Destinatário),
Valor Declarado e de Devolução Garantida, oferecidos pela ECT.
1,2, No presente ANEXO, serâo aceitas exclusivamente postagens de objetos cujo
remetente seja a própria CONTRATANTE ou. no caso de ho!ding, desta e de suas
controladas.

.,

Para contrato firmado apenas com Gráficas, Agência de Publicidade e/ou
Empresa de Marketing Direto, Incluir o subltem 1.2, conforme redação abaixo;
1.2 No presente ANEXO, serão aceitas exclusivamente postagens de objetos cujo
remetente seja a própria CONTRATANTE, Neste caso, em razão de a
CONTRATANTE ser uma ('indicar gráfica ou agência de publicidade ou promotora
de eventos ou empresa de marketing direto), fica autorizada a postagem de objetos
relativos a campanhas de seus ciientes, podendo ser indicado, no objeto, a razão
social, marcas e similares da empresa cliente da CONTRATANTE e o respectivo
endereço, como remetente.
* Indicar a natureza da contratante de acordo com as opções especificadas
entre parênteses.
1.2.1. A chancela de franqueamento. aposta no objeto, deve conter o nome ou sigla
da CONTRATANTE e demais informações relativas ao Contrato do qual este
ANEXO faz parte.
2. Obrigações
2.1 A CONTRATANTE se compromete a:
2.1.1 Postar somente
especificadas a seguir:

,

objetos que se enquadrem

\
em uma das

definições

I _ ~,'ala Direta: É a comunicação direta com o cliente potencial ou
consumidor, com forte apelo comercial, através do envio de peças promocionais,
como: folhetos, catálogós, fitas de áudio/'vÍdeo, disquetes etc, tendo ou não
associado 2 si um:~:~:~:~~_:o.<:~x;:Ns~~:~S~MsNe:RT~lilizado

pelo cliente ~~
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destinatário, para o estabelecimento de um canal de comunicação, que permita uma
resposta imediata ao apeio.

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

111~ Peças Promocionais: para efeitos postais. são aquelas obtidas por
meio de impressão gráfica ou magnética, em vários exemplares idênticos,
constituídas de uma ou mais folhas, contendo anúncios, matérias pagas, matérias
especiais etc, destinadas a promover o desenvolvimento das vendas de um
determinado produto ou serviço, de divulgar eventos cutturais, religiosos, esportivos

etc.

I

IV - Considera-se, também, como peça promocional outros tipos de
materiais também utilizados para divulgação, tais como: titas de áudio e vídeo, CDs
de áudio e multimídia, chaveiros, bonés, camisetas, amostras etc.
v - Periódicos: jornais, revistas, livros, tascícutos e outras publicações
periódicas.
2.1.2 Imprimir, opcionalmente, na etiqueta de endereçamento, as chancelas de
franqueamento, prevista no contrato, inclusive à relativa ao serviço de DeVOlução
Garantida, mencionada no subitem 2.1.7. deste ANEXO, na forma reduzida, desde
que preserve o formato estabelecido no leiaute fornecido pela ECT e seja
respeitada a área destinada ao endereçamento.

,

i

2.1.3 Utilizar somente as formas de fechamento dos objetos
que permitam a verificação do seu conteúdo sem a inulilização
caso da postagem do objeto totalmente fechado, indicar
seguinte informação: "FECHAMENTO AUTORIZADO - PODE

indicadas pela ECT,
de seu invólucro, No
em seu invólucro a
SER ABERTO PELA

ECT'.
2.1.4 Fixar, quando for o caso, em cada objeto, o respectivo Aviso de Recebimento,
devidamente preenchido.
2.1.5. Postar os objetos nos horários e locais acenados com a ECT.

,

.

2.1.6 Apresentar os objetos p3ra postagem, em uniaades da ECT previamel'1te
estabelecidas, encabeçados, triados e em amarrados etiquetados. de acordo com c
plano de triagem ou sistema de blocagem fornecidos pela ECT, acompanhados, de
Lista de Postagem, conforme modelo definido pela ECT, distintas para objetos
simples e sob registro. devidamente preenchidas, para efeito de conferência da
postagem e faturamento.
2.1,6.1 Os objetos deverão ser postados separados
considerando a distribuição: local, estadual e nacional.

em três

lotes distintos,

•
•

,

•

,
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2,1.6,2 Quando da postagem de objetos sob Registro, opcionalmente, a
CONTRATANTE cederá apresentar, junto à Lista de Postagem, para recibo por
parte da ECT, lista com a discriminação do nome, endereço do destinatáriO e
respectivo número de registro.
2.1.6.3 Os objetos devem estar organizados em amarrados, levando-se em conta
nesta separação: o tipo de objeto (tipos: Simples, Registro, com AR, MP, Valor
Declarado ou Devolução Garantida), peso e localidade de entrega, acompanhados
de etiqueta de amarrados, com as indicações necessárias ao tratamento dos
mesmos, conforme modelo fornecido pela ECT .
2.1.6.3.1 Em cada amarrado deverá ser afixado um espelho, conforme modalo
apresentado pela ECT, contendo os seguintes dados: data de postagem, destino
dos objetos e o primeiro número de CEP relativo aos objetos incluídos no mesmo,
se possível, impresso em código de barras padrão 128.

I

2.1.7 Imprimir, opcionalmente, objetos ou em seus invólucros, no caso de haver
interesse na deVOlução do objeto cuja entrega ao destinatário não tenha sido
possível, imediatamente abaixo da chancela de franqueamento do serviço de
Impresso Especial, um triângulo eqüilátero de identificação do serviço de Devolução
Garantida, conforme chancela fornecida pela ECT em arquivo, no caso de haver
interesse na devolução dO objeto cuja entrega ao destinatário não tenha sido
possivel.

"

2.1,7.1 Quando da postagem de objeto com Devolução Garantida deverão ser
indicados, no objeto ou no invólucro, em local apropriado, os motivos da não
entrega, para anotações por parte do carteiro.
2.2. A ECT se obriga a:

,•

2.2.1. Fornecer à CO~lTRATANTE
as faixas
utilizadas nos objetos postados sob registro.

,

de registro

a serem

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

,
•
•

,

numéricas

2.2.3 Cumprir os prazos estabelecidos para a entrega de objetos não urgentes,
constantes da Matriz de Prazos de Distribuição de Objetos Não Urgentes Simples,
definida pela ECT .
2.2.3.1 A ECT. quando da formalização deste ANEXO, deverá fornecer &.
CONTRATANTE exempiar da matriz mencionada no subitem anterior e substituí-Ia
sempre que houver atualização.
2.2.4 Restituir à CONTRATANTE, sem a cobrança de qualquer valor adicional, os
objetos cuja entrega ao destinatária não tenha sido possível, que estiverem
identificadas com a chancela do serviço de Devolução Garantida, indicando sempre
Conua\O"(,',:""0
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a causa determinante da impossibilidade, na forma regulamentar, refugando as
demais.
2.2.4.1 Os objetos postados sob registro deverào ser devolvidos ao remelente,
independentemente da utilização do serv:ço de Devolução Garantida,
2.2.4.2 É vedada a devolução de objeto cujo destino seja para a entrega loca: e
endereço de devolução em âmbito estadual ou nacional; com entrega estadual e
endereço de devolução nacional. Pode ser aceita a devolução de obl'etos com
entrega nacional e estadual com o endereço de devolução na mesma ocatidade
de destino do objeto.
3. Disposições

Gerais

3.1 É permitida a impressão de mensagens comerciais e frases de efeito,
personalizadas ou não, no verso e anverso do envelope, na forma de apelo
promocional;
3,2 Poderão ser aceitos objetos contendo encartes, desde que não descaracterizem
o formato original do objeto, padendo se constituir de formulários. listas de preços,
Carta/Cartão-Resposta e Envelope Encomenda-Resposta;
3.3 É permitioa. sem alterar o sistema de preço, a inclusáo 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 pela ECT, a qual também deve ser
observada para o conteúdo dos objetos postados;
3.4 A CONTRATANTE deverá consultar a ECT, com antecedência, quando da
necessidade de desenVOlver peças promocionais fora dos padrões usuais.
3.5 A CONTRATANTE é a única responsável pelo fornecimento
comercializados, oondições de pagamento e outros oompromissos
assumidos no malerial de propaganda;

dos produtos
declarados e

3,6 O serviço previsto no presente ANEXO refere-se à entrega domiciliária de peças
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, não se
incluindo nesta restriçáo os objetos com as características mencionadas no subitem
2.1, inciso V, deste ANEXO:

•

3.7 Para a entrega local, deverá ser considerado o perímetro urbano do munidpio
e/ou respectiva região metropolitana. definida em documento oficia! do governe
estadual ou federal. Neste caso, a ECT fornecerá as faixas de CEP das localidades
abrangidas por tais documentos .

•
3.8 Com o objetivo de não interferir na criatividade das peças promocionais, fica
permitida, opcionalmente, a postagem de objetos cujo invólucro concentre, em um
de seus lados, as informações referentes ao remetente. ao Contrato do qual este
ANEXO faz parte e às necessárias para o tratamento postal. Dessa forma, o outro
Conl'.'o ~jLT",LO . EC' X ,'"N

_""''"PC"

ZONAN()RTE

W

D'RETORIA REGIONAL DO RIOGRAiioe DONOAi~GERENCIA OE VENDAS
Av, Eng" Hlk-'Obrando
do G6.~,
Ri_o - 500'0-000 - N.'al/RN
Telefon". IM! 3?29-i!4?2 {i!4?~ i 2524 fall' 181! 3229.2122' <tmal gexegrn@cg<regsw;n

n, _

,

li<

~.

ez
~

,•
•

1:111 CORREIO( I

EMPRESA BRASilEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

lado fica inteiramente disponível para que a CONTRATANTE
apelo comercial, ilustrações pertinentes, dentre outros;

indique a mensagem,

3,8.1 Devem constar de um dos lados as seguintes informações, observando-se
laiaule fornecido pela ECT:

o

a) Ângulo superior esquerdo: marca e nome da CONTRATANTE e seu
endereço. Neste caso, devem ser adotacos lipo e tamanho de fonte que a máquina
de triagem não consiga interpretar:
b) ângulo superior direito: chancela de franqueamento, correspondente
ao serviço contratado, e ao lado a de Devolução Garantida, se for o caso;
c} centro: bloco de endereçamento ao destinatário:

,

d) lateral esquerda: a expressão: "Fechamento Autorizada. Pode ser
aberto pela ECr, no caso de o objeto for postado fechado;
e) lateral direita, logo abaixo da chancela de franqueamento: motivos da
não-entrega dos objetos, no caso da postagem com Devolução Garantida.
3.9 Códigos:

2022-2
2028-'
2029-0
4. Vigência

IMPRESSO ESPECIAL.
NACIONAL
IMPRESSO ESPECIAL ESTADUAL
IMPRESSO ESPECIALLOCAL

do ANEXO

Sua vigência é iniciada a partir da
deste ANEXO, ficando vigente até o
qualquer momento a CONTRATANTE
ANEXO. conforme disposto no subitem
parte,

assinatura do Termo Aditivo para inclusão
encerramento do Contrato originário. A
poderá solicitar a exclusão do presente
22 do Contrato do qual este ANEXO faz
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RECIBO

Recebemos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 01
(um) Cartão de Postagem Provisório, modelos de carimbos a serem utilizados nas
correspondências e uma via do Contrato MÚLTIPLO N° 9912254039, firmado com

esse órgão, conforme abaixo:
AC VINCULADA

VALIDADE

TOOASASAG NCtASPROPRIASDAECT

24 111

N°CART

o

60376899

NalaVRN, 28 de julho de 2010.
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Assinatura: IFRN - CAMPUS ZONA NO TE
CNPJ: 10.877.41210009.15
T.a-aMlh,. n, ,,,"plIta
CtJe/e (',,:; ,t>ioeIe
lFRH _~
;".", "'.JM (\li Naul
Malr\Q.li<! "'.'
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Obs.: Após assinatura, favor devolver 01 (uma) via do Recibo para
SPAV/GEVEN/RN.
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