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CARTA &DMERC1AL

1. Definições

1 22 O?. de Res. de Titulas e Documentos l
1
Ficou arivivada c6pia resistrada
1
1 sob o nQ 00041Q48 ee 24/09/2018. 1

1.1. Serviços de recepção, coleta, transporte e entrega aomicmaria de 6b]tbs
relativos à Carta Comercial, em âmbito pacional, com peso unitário de até 500
(quinhentos)gramas;
1.1.1. Opcionalmente, poderão ser utilizados os seguintes serviços adicionais:
Registro, Aviso de Recebimento - AR, Mão Própria - MP e Valor Declarado - VD.
2. Obrigações
2.1. A CONTRATANTE se compromete a:
2.1.1. Definir, de comum acordo com osCÕRREIOS, as localidades, em
âmbito nacional, em que os serviços previstos neste ANEXO serão prestados;
2.1.1.1. No caso de holding, informar aos CORREIOS os dados necessários de
cada filial, empresa coligada e/ou 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 pelos CORREIOS
2.1.3. Apresentar, no ato da postagem, o Cartão de Postagem fornecido pelos
CORREIOS;
2.1.4. Apor nos envelopes:
a) Chancela deEranqueamento Padrão; conforme modelo e leiautes
estabelecidos pelos CORREIOS, observando o disposto no subitem 3.2. do Contrato
do qual este ANEXO faz parte;
b) Data de Postagem abaixo da Chancela Padrão de 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
carimbo;
2.1.4.1 Quando o franqueamento ocorrer por meio de estampagem digital de
Máquina de Franquear, aposta pela Agência Franqueada de vinculação do contrato
os objetos não deverão conter a chancela de franqueamento e a data de postagem
de que tratam as alíneas "a" e "b" do subitem 2.1.4;
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2.1.5. Apor nos objetos, nos locais apropriados, o endereço completo do
destinatário e do remetente, com a indicação correta do CEP, bem como fazer
constar, no verso deles, os motivos determinantes da eventual não entrega,
conforme padrão adotado pejds CORREIOS, para ahotações por parte do carteiro;
— o Adicional Aviso de
2.1.5.1 Fazer constar nos objetos postados com o Serviç
Recebimento (AR) e/ou Mão Própria (MP), para os quaisl LÈeúlgi@rRE@, 4nai9 Documentos 1
imediata após as três tentativas de entrega, a seguinte
1
tentativa de entrega, devolver imediatamente ao remetente." 1 sob o nQ 0004199062 eÊ 24/09/2018. 1
2.1.5.1.1. A indicação citada no subitem anterior 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 á
CONTRATANTE, por meio .do presente ANEXO; está condicionada à quantidade
mínima de 500 (quinhentos) objetos por coleta e à viabilidade operacional dos
CORREIOS;
2.1.6.1.1. A Coleta Domiciliária em quantidade inferior a 500 (quinhentos)
objetos está condicionada à viabilidade operacional e à cobrança de taxa de coleta
prevista na tabela de preços "Coleta Programada".

2.1.6.2. Quando tratar-se de empresa sujeita ao regime de contratação pela Lei
n° 8666/93, é admitida a Coleta Domiciliá'ria Programada, sem ônus ao cliente, de
qualquer quantidade de objetos, desde que os Correios possuam viabilidade
operacional;
2.1.6.3. Atentar para as regras 4pecíficas e constantes no Termo de
Categorização e Benefícios. da Política Cornerciãldos.Correios e disponível no portal
dos Correios;

2.1.6.4. Quando houver modificação do local, da quantidade de objetos e da
freqüência da coleta deverá ser efetuada a assinatura de nova(s) Ficha(s) Técnica(s)
com as especificações acordadas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da
data de vigência das alterações.
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2.1.7. Fixar, quando for o caso, em cada objeto, o respectivo Aviso de
Recebimento - AR, devidamente preenchido, conforme modelo-padrão estabelecido
pelos CORREIOS;
2.1.7.1. Não será aceita a postagemde objetos cujo As)ibff e £iEtt?1ttt1AFè Documentos 1
esteja diferente do leiaute-padrão estabelecido pelos CORREIOSEXCOU arquivada c6pia registrada 1
1 sob o n2 0004199068 em 24/09/2018. 1
2.1.8. Entregar os" 't$bjetos acompanhados das
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
informações relativas à postagem através de meios eletrônicos, contingencialmente,
deverá entregar os objetos acompanhádos da Lista de Postagem impressa
devidamente preenchida em 03 (três) vias, conforme leiaute fornecido pelos
CORREIOS.
2.1.9. Entregar, ao preposto dos CORREIOS, no ato da coleta ou da postagem,
os objetos preparados, atendendo às especificações indicadas anteriormente e às
seguintes condições:
á) os objetos que compõem a carga deyerão ser apresentados para
postagem faceados e encabeT4ados por ordem crescente de CEP, de acordo com o
Plano de Triagem ou Sistehia'de Blobagem fõrnecido 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
respectivo 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 apreseihtação do Cartão de Postagem.
2.2. Os CORREIOS se obrigam a:
2.2.1. Fornecer previamente à 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 credenciado a utilizar os serviços
incluídos no presente ANEXO;
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c) a Tabela de Preês.e Tarifas, de Servi6s Nadonáit1atw&az*tv1qzs Ds3ctrnentos 1
1 Ficou arquivada c6pia reistrada 1
previstos neste ANEXO e respectiva atualização;
1 sob o til? 0004199068 em 24/09/2018. 1
d) as faixas numéricas de registro a serem utilizadas na impressão do
número de registro em códigos de barras dos objetos postados nesta modalidade.
2.2.2. Definir, de comum acordo com a CONTRATANTE, as localidades, em
âmbito nacional, em que os serviços sero 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 ANE(O.
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., .1.6.1.1., 2.1.6.2. 2.1.6.3. e 2.1.6.4. do
presente ANEXO;
2.2.4. Quando da Øestaem ou da colet apóconferência dos objetos
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 pela CONTRATANTE conforme previsto no
subitem 2.1.10. deste ANEXO;
2.2.6. Adotar, no ato da postagem, os seguintes critérios para aferição do peso
da carga entregue pela CONTRATANTE:
a) efetuar a pesagem da carga total (objetos e unitizadores) recebida,
excluindo o peso dos unitizadores e verifiçando se confere com o peso total líquido
indicado na Lista de Postagem entregue pela CONTRATANTE;
b) após a pesagemda carga total ,!extrair uma amostra de objetos para cada
porte e tipo de objeto, pára"conferência 'do pesà rnédior 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 líquido estar igual ao informado na Lista de Postagem, ou dentro da
margem de tolerância de 2% (dois por cento), emitir recibo de postagem à
CONTRATANTE e encaminhar os objetos para transporte e distribuição;
d) se constatada divergência de peso total líquido entre o informado na Lista
de Postagem e o peso aferido pelos ÇORREIOS, que exceda a margem de
tolerância de 2% (dois por cento), contatar a CONTRATANTE imediatamente para
que se posicione quanto à aceitação ou não do peso verificado pelos CORREIOS:
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1 - Aceito o peso aferido pelos ÓORREIOS, solicità29OCO10RAWAN1tE a Documentos i
substituição da Lista de Postagem em até 24 horas. Caso rido s
fins de faturamento, Considerar O peso ve4icado pelos COR4E1C5P n2 00041%06à e% 24109/2018. 1
II - Caso não seja aceito o peo verificado pelos CORREIOS, solicitar o
comparecimento imediato de representante da CONTRATANTE à unidade de
postagem para conferência conjunta. C4o o representante discorde do peso, a
carga deve ser retirada pelo mesmo.
J.
2.2.7. Expedir os objçQ aos locais de destino., e Qntregá-los nos respectivos
endereços. Nos locais onde não houver entrega domiciliária, os objetos serão
entregues, ao destinatário, em Unidades de Atendimento dos CORREIOS;
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 serviçode Mão Própria - MP, entregar o objeto
somente ao próprio destinatário, medinte comprovação de sua identidade,
observadas as seguintes considerações:
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 destinat&jo poderá s.er:entregue, medjante recibo e comprovada
a identidade, a pessoas credenciadas para tal fim;
2.2.8.1.2. Nos casos mencionados no subitem anterior, o empregado
encarregado da distribuição anotará, após o recibo, o nome legível, o número do
registro e o órgão emissor do documentá de identidade, bem como o cargo ou
função da pessoa credenciada nos campos reservados em formulário específico.
Quando solicitado o serviço de Aviso de Rcebimento - AR, deverão ser apostas as
mesmas anotações.
2.2.9. Restituir, à CONTRATANTE, os objetos cuja entrega não tenha sido
possível, sempre indicando a causa determinante da impossibilidade, na forma
regulamentar, bem como os Avisos de Recebimento - ARs correspondentes aos
objetos entregues, quando for o caso.
3. Disposições Gerais.,
3.1. Para a postagem de objetos com Aviso de Recebimento - AR,
Mão Própria - MP e Valor Declarado - VD é obrigatório o uso do Registro;
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3.2. As informações sobre motivos e prazos para reg istft2 .rSeItnaíbMø Documentos 1
l
dispostas no Termo de Uso do Sistema F,ale
Conosco
,1 sob o nQ 000419906R e. 2410912018. 1
Correios;
3.2.1. Em caso de extravio, perda ou espoliação de objetos postados sob
registro a responsabilidade dos CORREIOS está limitada aos preços postais mais o
valor de indenização constante na Talela de Preços e Tarifas de Serviços
Nacionais;
3.3. Aos objetos postados na modalidade Simples não se conferem as
características de Registrado, inclusive para efeito de indenização. Não cabe
qualquer tipo de indenização, por parte dos CORREIOS em caso de reclamação
com alegação de não-entrega de objõtos simples, tendo em vista que as
características de tratamento e distribuição deles impossibilitam o rastreamento;
3.4. 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 redistribuição aos respectvos destinatários;
3.4.1. Entende-se pàglutinàção
o
o envio de mais de uma correspondência,
com destinatários diferentes, contidas em um mesmo envoltório.
3.5. A CONTRATANTE é responsvel pela integridade e veracidade das
informações constantes na Lista de Postagem entregue aos CORREIOS, citada no
subitem 2.1.8. do presente ANEXO;
3.6. A(s) fatura(s) correspondente(s) aos serviços prestados serão entregues
pelos CORREIOS á CONTRATANTE, conforme subitem 3.5. do Contrato do qual
este ANEXO faz parte.
3.7. O presente ANEXO é parte integrante do Contrato celebrado entre a
CONTRATANTE e os CORREIOS;
3.8. Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato do qual este
ANEXO faz parte para efeitc.i de bumprimi4nto das bases acordadas entre as partes;
3.9. Quanto aos aspectos operacionais, este ANEXO poderá ser revisto total ou
parcialmente a qualquer época, mediante prévio entendimento entre as partes.
4. Vigência do ANEXO
O presente ANEXO terá sua vigência estabelecida na Ficha Resumo, em
conformidade com a Cláusula Segunda do3Contrato Múltiplo do qual ele faz parte.
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