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COMBO DA MALA DIRETA DIÓMICILIÁRIA COM PRÉ-POSTAGEM

1 Definição
1.1. O Combo da Mala Direta Domiciliária consiste na agregação do manuseio ou
preparação dos objetos, para o fluxo postal, em complemento ao serviço de
1
distribuição.
1.1.1 A Mala Direta Postal Domiciliária permite a distribuição de peças promocionais
sem a indicação de endereço, de forma seletiva ou aleatória, com o objetivo de se
atingir o público-alvo de determinada cidade, bairro ou rua, de interesse do cliente. A
sua distribuição pode ocorrer das seguintes formas:
a) Seletiva: segmentada por localidade, bairro, rua, domicílio residencial ou
comercial e entrega intercalada;
b) Aleatória: distribuição sem a alteração da rota dos Carteiros.
c) Interna: distribuição realizada na Rede de Atendimento, exclusivamente
através de Caixas Postais, displays e/ou pelos atendentes comerciais.
1.1.2 Pela prestação do serviço .Pré-postagem entende-se: conjunto de atividades
envolvidas na preparação da postagem dok objetos e podem envolver:
1.1.2.1 etiquetagem, carimbação e triagem;
1.1.2.2 dobragem, inserção, fechamento;
1.1.2.3 lançamento das informações de postagem nos sistemas dos Correios;
1.1.2.4 triagem, conforme plano definido pelos Correios;
1.1.2.5 unitização, expedição e transporte dos objetos.
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.
Para contrato firmado apenas :com Gráficas; Agência de Publicidade elou
Empresa de Marketing Direto, incluir o subitem 1.2, conforme redação abaixo:
Correios Cliente n0 )000(X
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1.2 No presente ANEXO;'serão aceitas exclusivarnentëipostagens de objetos cujo
remetente sela a própria CONTRATANTE. Neste caso, em razão de a
CONTRATANTE ser uma (*indicar gráficá ou agência de publicidade ou promotora
de eventos ou empresa de marketing direto), fica autorizada a postagem de objetos
relativos a campanhas de seus clientes, 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.
o J1
1.3 A chancela de franqueamento, aposta no objeto, deve c%ii
CONTRATANTE e demais informações relativas ao Contraio
istrada
faz parte.
1 sob o nQ 000419075 et 2410912016.
1

1.3.1 A expressão de franqueamento: "MALA DIRETA POSTAL DOMICILIÁRIA CONTRATO N° ANO - EC'T/DRJDE ORIGEM DO CONTRATO - NOME DO
CLIENTE, opcionalmente,, poderá- ser impressa no anyçso do objeto, em uma de
suas laterais, no tamanho mínimo oito, conforme padrão de editoração da
microinformática em substituição à chancela de franqueamento.
1:3.2 Logo abaixo da chancela de franquéamento 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, Art.40, §1°".
2 Obrigações
2.1 A CONTRATANTE se compromete a
2.1.1 Informar aos CORREIOS a demanda de atividades de pré-postagem para
definição de cronograma de atendimento considerando a disponibilidade de
recursos.
2.1.1.1 Comunicar tempestivaweptQ aos CORREIOS as necessidades de alterações
no cronograma de atendimento.
2.1.1.2 Fornecer as informações necessárias e adequadas à execução das
atividades de pré-postagem demandadas.
2.1.2 Postar somente objetos que se enquadrem em uma das definições de Mala
Direta especificadas a seguir:
- Mala Direta: É a comunicação direta com o cliente potencial ou
consumidor, com forte apelo comercial, qtravés do envio de peças promocionais,
como: folhetos, catálogos, fitas de áudio/vídeo, disquetes etc, tendo ou não
associado a si um instrumento de resposta a ser utilizado pelo cliente ou
destinatário, para o estabelecimento de um canal de comunicação, que permita uma
resposta imediata ao apelo.
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II - Propaganda: Qualquer forma, paga de apresentaçâb
pessoal de idéias, produtos ou serviços efqtuada por um patrbctnadurieritifluadr" ------"
III - 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 culturais, religiosos, esportivos etc.
IV - Consideram-e .também, como peças prornocionais outros tipos de
materiais também utilizados para divulgação, tais como: fitas de áudio e vídeo, COs
de áudio e multimídia, chaveiros, bonés, camisetas, amostras etc.
V - Periódicos: jornais, revistas, facículos e outras publicações periódicas.
2.1.3 A cada postagem a CONTRATANTE deverá apresentar aos CORREIOS,
previamente, o modelo do objeto a ser entregue e preencher o formulário constante
do Anexo 01, deste instrumento, contendq as informações sobre a segmentação da
distribuição desejada, para análise por, parte da área operacional quanto à
viabilidade de se prestar o serviço.
2.1.3.1 Entregar uma cópia preenchida do. Formulário de Instruções da Distribuição,
cujo modelo aparece no Anexo 01 deste contrato.
2.1.4 Assinar, para efeito de faturamento, comprovante emitido pelos CORREIOS,
com os dados relativos à postagem.. . . .
2.1.5 Disponibilizar todos os insumos necessários para manuseio (pré-postagem) e
postagem em lugar e data acordados com Os CORREIOS.
2.2 Os CORREIOS se obrigam a:
2.2.1 Fornecer o Cartão de Postagem para cada Dependência/Credenciada da
CONTRATANTE credenciada a utilizar os serviços incluídos no presente ANEXO.
2.2.2 Fornecer as Tabelas de Preços relativas aos serviços previstos neste ANEXO
e as respectivas atualizações.
2.2.3 Recepcionar os objetos e/ou insuros fornecidos pela CONTRATANTE ou
prepostos, conferido a quantidade e atestapdo seu recebimento.
2.2.4 Zelar pela guarda dos objetos recebidos da CONTRATANTE para execução
das atividades de pré-postagem.
2.2.5 Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer
dados, informações, documentos, espëcificações técnicas e comerciais dos
Contrato Múltiplo Correios Cliente n° xxxxx - Anexo - Combo MDD com Pré-Postagem
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materiais da CONTRATANTE, que venha a tomar conhecimento ou ter acesso em
decorrência da execução das:ativictades c9nttataøas, 2.2.6 Preparar os objetos Sbordó com o previsto nó &onograma de atendimento
da Pré-Postagem.
2.2.6.1 Pesar a carga em abrangências distintas, considerando a distribuição local,
estadual e nacional, conferindo a quantidade de objetos em relação ao informado
pela CONTRATANTE.
2.2.7 Preparar toda carga de forma que sja possível a
plano de triagem e encaminhamento dos dORREIOS.
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2.2.8 Orientar as unidades envolvidas a reÁpeito da execuçãoIdowIenRft4I99075 em 24/0912018. 1
2.2.9 Expedir os objetos para os locais d9 destino e entregá-los, conforme normas
estabelecidas pelos CORREIOS, para a prestação dos serviços previstos neste
ANEXO.
.•.
. 2.2. 10 Cumprir o prazo de ãlétribuiçâo de até cinco (05) dias úteis a partir da data de
entrada na unidade distribuidora dos CORREIOS.
2.2.11 Emitir, para efeito de faturamentq, quando da postagem, o Comprovante
contendo os dados sobre a postagem: quantidade, peso, código e demais
informações solicitadas no documentd citado, providenciar as assinaturas
necessárias, distribuindo suas vias conforme indicado no mesmo.
2.2.11.1 Na hipótese de haver postagempara a entrega interestadual, deverá ser
emitido o Comprovante correspondente do serviço utilizado, conforme definido no
subitem 3.1.2 do presente contrato.
+
3 Preços e Descontos
3.1 A CONTRATANTE deverá pagar, ppr milheirQ ou fração, o valor fixado na
Tabela de Preços específica do serviço,, estabelecida pelos CORREIOS, para a
entrega estadual, vigente ni'data da postagem, de ácbrdó com o peso individual do
objeto postado.
3.1.1 Na postagem da quantidade igual ou superior a 20.000 (vinte mil) objetos, o
cliente tem o direito à aplicação da Tabela de Descontos apresentada pelos
CORREIOS, relativa à Tabela de Preços rrkencionada no subitem anterior.
3.1.2 Quando da postagem de objetos para a entrega interestadual, a
CONTRATANTE deverá pagar, além do pteço definido no subitem 31, o transporte
até a capital da Unidade da Federação de distribuição dos mesmos, podendo ser
utilizados os serviços disponibilizados pelos CORREIOS.
Contrato Múltiplo correios cliente n° xxxxx -Anexo —Cémbo MDD com Pré-Postagem
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4. Disposições Gerais
4.1 O peso máximo por objeto a ser distribuído, como Mala Direta Domiciliária, é de
300 gramas.
4.2 Independente da quantidade postada!pela CONTRATANTE, o valor mínimo a
ser cobrado pelos CORREIOS correspoílde ao preço da postagem de 01 (um)
milheiro.
4.3 A CONTRATANTE deverá consultar olS CORREIOS, com antecedência, quando
da necessidade de desenvolver peças proMocionais fora dos padrões usuais.
4.4 Para o presente seMçdnãoé utilizádoa. Devdlúção Garantida.
5. Vigência do ANEXO
5.1 O presente ANEXO terá sua vigênèia estabelecida na Ficha Resumo, em
conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato Múltiplo do qual ele faz parte.

1
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ANEXO 01: Modelo de formulário para informações sobre a segmentação desejada;

INSTRUÇÕES PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MALA DIRETA DOMICILIÁRIA ••/.

N° do Contrato/Ano:
Data de Postagem:

DR de origem do Contrato:
/

/

/

Período de Distribuição:

- a

Quantidade de Objetos:

Peso Unitário:

Preço por milheiro ou fração: R$

/ 122 OFÍCIO ERE R riiaoi ÜCJJtÍDJ8S
T5.81 4-çLD.1 07/08 - (Âv.03 Sul)

Preço Total: R$

Desconto: R$

(a partir de 100.000 objetos - Consultar Tabela).

Importância a ser paga: R$

(Preço Total –_Descontos).
..

12901. deRes. de Títulos eDocw*pntos
1
Ficou arquivada cópia registrada
1 sob o nQ 0004199075 et 24109/2018.
Tipo de Mala Direta Postal Domiciliária (Folder, Amostra de Produto etc
--------------------

Forma de pagamento: a faturar.

(modelo em anexo ou descrição).
OCAIt9E" .
DISTRIBUIÇÃO

CDD!UD
U
RESPONSÁVEL

Q ANTlDADE-

-

ÇQNDlÇÕEt,
4ESPECIAIp

Observação: No caso de prédios, residencial ou coercial, em que não haja caixa receptora
individual de correspondência, o carteiro deverá entregar ao porteiro uma quantidade de objetos
equivalente ao número de apartamentos ou salas, 'klicitando ao porteiro que proceda a entrega de
um exemplar a cada morador.
.1 1

DE ACORDO – Área Operacional:
Nome:
Cargo:
Matricula:
Data: —11

Contrato Múltiplo correios Cliente n° cooa - Anexo — Combo MDD com Pré-Postagem
DIRETORIA REGIONAL ............
GERENCIA COMERCIAL / DE VENDAS - Endereço: ........................................
Telefone: ............. - Fax: ...........- e-mail .....................................

6

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E-TELÉGRAFOS
11

CCorreios

119 ÜFÍCIÜ DE REG fiE TITIJIOS E 21,191H1
ICRS 504.81. A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul) 1
ITel: 3214-5900 - Brasilia-DF
1 ----- - ---- - ----'-------'----------------[APRESENTADO HOJE EM TITILOS
tE DOC(ENTOS,PROTCEOLAOO E REGISTRADO
1509 O NUMERO.

ÜÜU9Ü75

IANOTADOAMARCEM DO REGISTRO 112

ÜO984931
IDO lIVRO PROTOCOLO 4421-281
IBR4SILIA-DF 24109,'20198

ISela üi2rGi TJ9fl201802201793391S
IPary6nsu1tar o1selo, aCasse
!ø.tidt.ius.br4_4

rJRo(
joséj e
's' ffsc°4r Qc-171 to d

Contrato Múltiplo Correios Cliente n° )c(xxx - Anexo - Combo MDD com Pr&Postagem
DIRETORIA REGIONAL ............
GERENCIA COMERCIAL / DE VENDAS - Endereço. ........................................
Telefone: ............. - Fax: ........... - e-mail......................................

