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CONTHATO N° 05/2015 QUE ENTRE SI.
CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL,
POR INTERMEDIO DA THANSPOHTE
URBANO DO DISTRITO FEDERAL —
DFTRANS E EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO O
OBJETO E A PRESTAQAO DE
SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS
POSTAlS.

Processo n° 098.0002.656/2014

O Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, Autarquia de direito pdblico.
integrante da Administraoao lndireta do Governo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF
n.° 05.764.629l0001-21, sediada no SAIN - Setor de Areas lsoladas Norte — Rodoferroviaria
- Sobreloja - Ala Sul - Brasilia - DF, doravante denominada CONTRATANTE, nesie ato
representada pelo seu Diretor Geral, CLOVIS ANTONIO BARBARA JACOB, brasileiro,
casado, RG n.° 3.222.176 SSP/GO e CPF n.° 262243.306-97, a DlFlETOFllA FlEGiONAL
DE BRASiLlA da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Ernpresa
Pl]b|iC8, constiluida nos termos do Decreto-Lei n° 509, de 20 de maroo de 1969, com sede
no SCEN TFIECHO 02 - LOTE O4 — 1° ANDAR, CEP: 70,800-901 em Brasilia — DF, inscrito
no CNPJ/MF sob n.° 34.028.316/0007-O7, doravante denominado ECT, representado pelo
seu Diretor Regional, JAIME GOMES CARDOSO, brasilelro, RG n° 1055292 SSP/DF e
CPF 537026.701-49, e pela Subgerente de Suporte a Vendas, THAIS DE OLIVEIRA
ALMEIDA, brasileira, RG. n° 2207914 SSP/DF e CPF 004319.841-40, resolvem firmar o
presente contrato, nas situagoes exigidas com base na Lei n° 8.666, de 21/06/1993, e
alteraooes, mediante inexigibilidade de licitaoéo ao amparo do caput do Artigo 25 da
referida Lei, nas clausulas e condiooes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestaoéo, pela ECT, de servioos e venda de
produtos, que atendam as necessidades da CONTRATANTE, mediante adesao ao (s)
ANEXO (s) deste lnstrumento contratual que, individualmente, caracteriza (m) cada
modalidade envolvida.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUQAO DOS SERVIQOS

2.1. Os procedimentos operacionais a serem adotados pelas panes encontram-se no(s)
respectivo(s) AN EXO (s).

2.2. A qualquer momento a CONTRATANTE podera solicitar a ECT a inolusao ou a
exclusao de servioos no presente contrato, procedimentos estes que deverao ocorrer por
meio de termo aditivo ou por apostilamento, conforme opoéo da CONTRATANTE, e
regisiro na Ficha Flesumo, a ser assinada pelas partes.

2.2.1. A inclusao de sen/i<;o(s) dar-se-a apos analise da viabilidade pela ECT, por meio do
acréscimo do(s) ANEXO(s) correspondente(s), rubricado(s) pelas partes, contendo os
procedimentos pertinentes ao servioo incluido, efetivando-se quando da assinatura da
Ficha Resumo.

2.2.2. A exclusao ocorrera mediante comunicagao formal de qualquer uma das partes,
com prova de recebimento e aviso prévio de no minimo 30 (trinta) dias, com a devida
assinatura de nova Fioha Flesumo.

2.2.2.1. Quando a solicitaoao de excluséo ocorrer concomitantemente a solicitagao de
inclusao de mesmo servioo ou servioo substituto, com cota minima superior, a exclusao e
inclusao ocorrera na data da formalizaoao da Ficha Resumo, independente do aviso
prévio a que se refere o subitem anterior.

2.2.3. Encontram-se definidas na Ficha Resume anexa, assinada e rubricada pelas
partes, as informagoes contraluais relativas aos servigos prestados.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACDES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se oompromete a:

3.1. lnformar a ECT, com antecedéncia minima de 15(quinze) dias Uteis da data de inicio
das operaooes. os seus representantes credenciados a utilizarem o(s) servi<;o(s)
previsto(s) no(s) AN EXO(s) deste contrato, se for o caso.

3.1.1. Devera ser informado a ECT o nome do Orgao e do seu responsavel, enderego,

P.
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telefone para contato e os tipos de servigos a serem utilizados pelo Orgao credenciado.

3.1.2. Controlar a utilizaoao dos servioos por pane de seus representantes credenciados.

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

3.1.3. A infragzao contratual por parte de qualquer das pessoas enumeradas no subitem
3.1.2.1. sera de responsabilidade da CONTRATANTE, apurada nos termos deste contrato.

3.2. Quando da utilizagao de sen/igzos que preveem franqueamento por chanoela, indioar
no angulo superior direito do anverso dos objetos, por processo graflco. etiqueta ou
carimbo, a chanoela de franqueamento padrao, fornecida pela ECT em arquivo eletronico,
contendo as seguintes informagoes:

a) Dados fixos: nome do servioo e a maroa Correios;

b) Dados variaveis: numero e ano de assinatura do contrato, Diretorias Regionals cle
origem do contrato e de postagem e nome ou sigla da CONTRATANTE.

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

3.2.1.1. A nao observancia ao uso exolusivo da chanoela de franqueamento implicara no
pagamento de multa, pela CONTRATANTE, correspondente a 10% (dez por cento) do
valor verifioado no ultimo faturamento do respectivo contrato.

3.2.1.2. A mulla a que se refere 0 subitem anterior incidira sobre cada objeto identificado
pela ECT e que tenha sido distribuido por terceiros. sem prejuizo das sangoes instituidas
pela quebra do monopolio postal, se for o caso, limitada a 50% da imponancia do
faturamenlo tomado como base para sua aplicaoao.

3.2.1.3. No caso de franquia postal, o orgao ou entidade devera ser orientada por esorito
(oarta, oficio, telegrama), no sentido de que nao seja. em hipotese alguma, adotada a
situaoao descrita nos subitens 3.2.1. ao 3.2.1.2. /2/fr

F0|-HA1 Dl-‘TRANS — Transpone Urbano do Dislrito Federal
P90655501 098-002.656/2014 Sobreloja - Ala Sul - Brasilia or
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3.3. Observar as condigoes gerais de aceitaoao de objetos estabelecidas pela ECT.
especificadas nos ANEXOS, site dos Correios e/ou nas Tarifas/Tabelas de Pregos, quanto
a peso, dimensoes, acondicionamento e demais normas previamente informados pela
ECT, inclusive 0 enderegamento completo com a utilizaoéo do CEP, estabeleoidas para
cada modalidade de servigo.

3.4. Utilizar embalagens adequadas ao peso, as condiooes de aceitaoéo e natureza do
contendo, conforme site dos Correios e/ou recomendaodes da ECT.

3.5. Informar a ECT e manier atualizados (por cana, oficio ou telegrama) todos os dados
cadastrais, incluindo o(s) endere§:o(s) para a entrega de fatura(s).

3.5.1. Os mesmos meios de informaoao citados no item 3.5. devem ser adoiados para
comunicaooes e solicitagoes diversas.

3.6. informar a unidade de vinculagao do contrato o enderego de correio eletronico,

telefones e fax para os contatos que se fizerem necessarios e comunicar, de imediato,
sempre que ocorrer qualquer alteraoao.

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

3.8. Apresentar, obrigatoriamente o cartao de postagem. quando da utilizaoao do(s)
servi<;o(s) e/ou aquisieao de produtos postais.

3.8.1. A CONTRATANTE é a unica responsavel pelos Canoes de Postagem fornecidos
pela ECT para a postagem, inclusive por parte de seus representantes credenciados,
respondendo por danos causados por sua utilizagao indevida.

3.8.1.1. Em caso de perda. roubo ou extravio do cartao de postagem, a CONTRATANTE
permanecera responsavel, enquanto nao comunicar o fato oficialmente a ECT, por meio
de correspondéncia com prova de recebimento.

3.8.1.2. Na hipotese de qualquer alteraoao no cartao de postagem, comunicar a ECT para
as providéncias de substituioéo.

FOLHA: DFTRANS - Transporte Urbano do Distriro Federal
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATATA (ECT)

4.1. Compete previamente aos Correios:

4.1.1. Disponibilizar

a) os dados e critérios necessarios ao cumprimento da Clausula Terceira;

b) informacoes necessaries a execucao deste contrato;

c) condicdes de aoeitacao de cada servico e prazos de entrega;

d) especificagoes a serem observadas na confeccao e identificacao dos objetos; e

e) formularios citados no(s) anexo(s) e modelos de documentos a serem confeccionados.

4.1.2. Fornecer

a) tabelas de precos e tarifas relativas aos servicos previstos neste contrato e atualizacoes;
e

b) os canoes de postagem para cada orgao credenciado a utilizar os servicos elou adquirir
os produtos previstos no(s) ANEXO(s).

4.2. Estabelecer, em conjunto com a CONTRATANTE, as Unidades Operacionais e de
Atendimento credenciadas para a prestacao dos servicos elou venda de produtos, bem
como orienta-las a respeito da execucao dos servicos.

4.3. Preslar a CONTRATANTE todas as informacoes necessarias para utilizacao dos
servicos contratados.

4.4. Disponibilizar a fatura de cobranca no site dos Correios, conforme previsto na Ficha
Fiesumo anexa a este contrato.

4.5. Enviar a fatura de cobranca para o endereco indicado pela CONTRATANTE.

4.6. Executar o(s) sen/ico(s) previsto(s) no(s) ANEXO(s), conforme normas estabelecidas
pela ECT.
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATATA (ECT)
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CLAUSULA QUINTA - DA REMUNERAQAO, DO REAJUSTE E DO REEQUIUBRIO

5.1. Pela prestaoao dos services previstos no(s) ANEXO(s) a este contrato, a
CONTRATANTE pagara a ECT os valores contidos nas Tabelas especificas a cada
servico, fornecidas pela ECT, e pelos servicos adicionais e venda de prod utos contratados,
os valores mencionados, respectivamente, na Tabela de Precos e Tarifas de Sen/icos
Nacionais, Precos lnternacionais, Precos SEDEX Mundi, Tarifas Documentos e Demais
Servicos e Tabela de Produtos, vigentes na data da prestacao dos servicos e aquisicao de
produtos. sendo reajustados nas mesmas datas e segundo os mesmos indices da
modificacao das mesmas.

5.1.1. Os valores previstos no subltem 5.1. terao suas vigencias adstritas as Tabelas
indicadas no mesmo subltem e serao alterados quando da modificacao das mesmas.

5.1.1.1. O reajuste das Tabelas mencionadas no subltem anterior observara a
periodicidade legal minima de 12 (doze) meses, contada a partir da data do inicio da
vigéncia da tabela, indicada no seu proprio texto.

5.1.1.2. O prazo estipulado no subitem 5.1.1.1. podera ser reduzido, se o Poder Executivo
assim o dispuser.

5.2. independente do procedimento de reajuste, os valores definidos para os servigos
prestados e para os produtos vendidos poderao ser revistos, visando a manutencao do
equilibrio economico-financeiro do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis porém de conseqiléncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior. caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea economica extraordinaria e extracontratual.

5.3. Havendo forma de valor e reajuste distintos daqueles previstos no subltem 5.1., os
mesmos serao estabelecidos no proprio ANEXO relativo aos procedimentos do sen/igo a
que se referem os valores e reajustes diferenciados.

5.4. A revisao das tarifas dos servigos prestados pela ECT sera promovida pelo Ministério
das Comunicacées. em conformidade com o Art. 70. I da lei n° 9069. de 29 de junho de
1995. combinada com o artigo 1° da Portaria n° 152, de 9 de julho de 1997, do Ministério
da Fazenda.
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5.5. A ECT devera informar a CONTRATANTE os novos valores dos servicos e produtos
sempre que ocorrer atualizacao em suas tarifas elou tabelas.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO

6.1. Fiespeitado o cronograma definido na Ficha Resumo anexa a este contrato, a ECT
disponibilizara a CONTRATANTE, no endereco
http://www2.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/default.cfm, para efeito de pagamento,
a fatura mensal correspondente aos sen/loos prestados e produtos adquiridos previstos
no(s) ANEXO (s), levantados com base nos documentos de postagem e venda de produtos.

6.1.1. Adicionalmente, a ECT entregara a CONTRATANTE, no endereco pre-estabelecido,
a fatura mensal, respeitados 0 Periodo Base (Ciclo de Faturamento) e o vencimento da
fatura, definidos na Ficha Resumo anexa que e parte integrante deste contrato.

6.1.2. Na hipotese de nao haver tempo habil para a consolidacao de todas as postagens
efetuadas no periodo de faturamento. aquelas remanescentes serao faturadas elou
consideradas para a concessao de descontos em periodo posterior.

6.2. Os servicos prestados no presente contrato ficam isentos do pagamento da Cota
Minima de Faturamento estabelecida para os mesmos, exceto com relacao aos servicos
SEDEX 40436 e SEDEX 40444 que, se contratados, devem observar a Cota Minima de
Faturamento estabelecida, respectivamente, na Tabela de Precos e Tarifas de Servicos
Nacionais. nas Tabelas de Precos especificos, prevalecendo aquela de maior valor. vigente
no ultimo dia do ciclo de faturamento do més de competéncia do faturamento.

6.2.1. A cota minima de faturamento sera correspondente aquela de maior valor dentre os
servicos de mesma periodicidade definida na Ficha Resumo.

6.2.1.1. Quando da contratacao de sen/icos customizados, fica estabelecida uma cota
minima individual de faturamento que sera indicada nos anexos, vigente no ultimo dia do
ciclo de faturamento do més de competéncia do faturamento.

6.2.1.2. A Cota Miriima de Faturamento sera cobrada apos o segundo periodo base (ciclo)
de faturamento indicado na Ficha Fiesumo anexa, contado a partir do ciclo inicial de
faturamento. independentemente do dia de assinatura, vigéncia do contrato e da
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periodicidade escolhida pela CONTRATANTE.

6.2.1.21 A isencao citada no subitem anterior nao se aplica a contratos sucedaneos.

6.2.1.3. Havendo inclusao e/ou exclusao de ANEXO que altere o valor da Cota Minima de
Faturamento, o novo valor sera cobrado de forma proporcional. considerando a data de
sua lnclusao/exclusao;

6.2.1.4. No caso de suspensao do cumprimento de suas obrigacées conforme disposto no
subitem 8.1 .3.1 .. nao havera incidéncia de Cota Minima de Faturamento no periodo
abrangido pela suspensao, sendo aplicada a proporcionalidade pelos dias utilizados nos
periodos base (ciclo) anteriores a suspensao e posteriores a reativacao.

6.2.1.5. Na hipotese de o valor a ser pago pelo cliente, relativo aos sen/igos prestados, ser
inferior a Cota Minima de Faturamento do periodo, a fatura emitida ao final de cada periodo
incluira, além desse valor, um complemento para que o montante a ser pago atinja a
importaricia citada.

62.1.5.1. Havendo alteracao no contrato que implique em mudanca de valor de cota
minima dentro do periodo de faturamento, o calculo do complemento a ser cobrado levara
em consideracao a proporcionalidade dos valores de cotas minimas utilizadas dentro do
periodo.

6.2.1.6. Podera ocorrer a restituicao, mediante crédito em fatura posterior, de parte da
complementacao financeira correspondente ao valor de postagens remanescentes quando
da ocorréncia da situacao descrita no subitem 6.1.2.

6.2.2. O valor da Cota Minima de Faturamento sera revisto quando da atualizacao das
Tabelas ou dos ANEXOS indicadas nos subitens 6.2. e 6.2.1. respectivamente.

6.3. O pagamento da fatura devera ser reallzado por via bancaria, conforme instrucfies
constantes do proprio documento de cobranca.

6.3.1. A forma de pagamento por meio de crédito em conta corrente somente sera aceita
mediante autorizacao prévia e expressa da area financeira da ECT. Eventual deposito sem
a anuéncia da ECT nao caracterizara a quitacao da fatura, estando a CONTRATANTE
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sujeita as sancées previstas no subitem 8.1.4;

6.3.2. Quando o pagamento ocorrer pela rede bancaria, a baixa da fatura dar-se-a apos o
crédito na conta corrente da ECT e a respectiva compensacao de cheque que ponrentura
venha intermediar a liquidagao do titulo.

6.4. No caso de o pagamento das faturas ser efetuado por meio do SlAFl - Sistema
lntegrado de Administracao Financeira do Governo Federal, deve ser utilizado o
procedimento OBFatura — Extra-SIAFI, que possibilita a operacionalizaoao do pagamento
com a indicacao do codigo de barras ou linha digitavel constantes do boleto de cobranca.

6.5. Qualquer reclamaoao sobre erros de faturamento devera ser apresentada pela
CONTRATANTE, preferenclalmente, junlo a Central de Atendimento dos Correios — CAC
ou por escrito (carta, oficio, telegrama), e recebera 0 seguinte tratamento:

6.5.1. reclamacao apresentada sem o pagamento da fatura sera admitida até a data do
vencimento:

a) se for procedente, a ECT emitira nova fatura com o valor correto e com nova data de
vencimento; e

b) se for improcedente, a CONTRATANTE pagara a fatura. Caso o pagamento ocorra apos
0 vencimento, a CONTRATANTE pagara a fatura mais os acréscimos legals previstos no
subitem 8.1.4. independente do prazo necessario para a apuracao por parte da ECT;

6.5.2. Apos a data de vencimento, a reclamacao somente sera aceita com o pagamento
integral da fatura;

6.6. Os encargos e multas decorrentes de atraso de pagamento de faturas, bem como
débitos e créditos relativos a eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos neste
contrato serao lanoados em fatura posterior, devidamente discriminados.

6.6.1. Os créditos devidos pela ECT, relativos a indenizacées, cujos fatos geradores foram
apurados e devidamente comprovados pela ECT, serao pagos diretamente a
CONTRATANTE via crédito em fatura.
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0 vencimento, a CONTRATANTE pagara a fatura mais os acréscimos legals previstos no
subitem 8.1.4. independente do prazo necessario para a apuracao por parte da ECT;
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CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

7.1. O prazo de vigéncia do presente contrato, em conformidade com 0 lnciso ll. do Artigo
57 da Lei 8.666/93, sera de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo
prorrogar-se por meio de termo aditivo, por periodos iguais e sucessivos ate o limite de 60
(sessenta) meses.

7.2. A vigéncia inicial do(s) ANEXO(s) sera indicada na Ficha Resumo, em conformidade
com o subitem 2.2.1., e nao excedera a do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO INADIMPLEMENTO

8.1. O inadimplemento das obrigacfies previstas no presente contrato, ou a ocorréncia de
quaisquer das situacées descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, sera comunicado pela parte
prejudicada a outra, mediante notificacao escrita, com prova de recebimento, para que a
pane inadimplente, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize a situacao ou apresente
defesa;

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

8.1.2. Quando a decisao motivada nao acolher as razées da defesa, a parte inadimplente
devera regularizar a situacao no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, oontadas a partir cla
comunicacao formal desse fato;

8.1.3. O descumprimento do subitem anterior podera ensejar a rescisao do contrato, a
critério da parte prejudicada, sem prejuizo de eventual indenizacao por perdas e danos
alem das demais sancées contratuais e legals aplicaveis;

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

8.1.4. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido sera atualizado financeiramente,
entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variacao da taxa
referencial do Sistema de Liquidaoao e Custodia — SELIC Meta, ocorrida entre o dia
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seguinte ao vencimento da obrigaoao e 0 dia do efetivo pagamento, acrescido de multa
de 2% (dois por cento) e demais cominacées legals, independentemente de notificacao.

8.1.4.1. Neste caso, os encargos decorrentes do atraso de pagamento serao cobrados
em fatura posterior.

8.1.5. Se permanecer inadimplente, a CONTRATANTE tera seu CNPJ inscrito no
Cadastro lnformativo de Créditos nao Quitados do Setor Publlco Federal — CADIN, pela
ECT, em obediéncia ao disposto na Lei 10.522 de 19 de julho de 2002;

8.1.5.1. Este dispositivo nao se aplica aos “Orgaos Piliblicos Federais".

8.1.6. Sera de responsabilidade da CONTRATANTE as custas cartoriais. caso haja
necessidade de a ECT recorrer ao mecanismo de “PROTESTO DE TlTULO", para reaver
os seus valores devidos, por atraso no pagamento de faturas, podendo ser pagas
diretamente nos cartorios ou ressarcidas a ECT se 0 pagamento das custas ocorrer de
forma antecipada.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1. O presente contrato podera ser rescindido a qualquer tempo:

9.1.1. por interesse de qualquer uma das panes e mediante comunicacao formal, com
prova de recebimento e aviso prévio minimo de 30 (trinta) dias;

9.1.1.1. Quando a solicitacao de rescisao ocorrer concomitantemente a formalizacao de
contrato sucedaneo, com cota minima igual ou superior, a rescisao podera ocorrer na data da
forrnalizacao do pedido, independente do aviso prévio a que se refere o subitem anterior.

9.1.2. por inadimplemento, conforme consta na Clausula Oitava; e

9.1.3. na hipdtese de ocorrer qualquer das situacées e formas previstas no bojo dos
artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, obedecido ao disposto no subitem 8.1.;

9.2. Quando ocorrer interesse pL'iblico, a ECT podera rescindir unilateralmente o contrato,
nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 58, ll,
combinado com paragrafo 3° do anigo 62, do mesmo Estatuto Licitatorio;
*FOLHA: DFTRANS — Transports Urbano do Distrito Federal
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9.3. No caso de rescisao, fica assegurado a ECT o direito de recebimento dos valores
correspondentes aos servicos prestados a CONTRATANTE e produtos adquiridos pela
mesma ate a data da rescisao. bem como a proporcionalidade das cotas minimas
contratadas, de acordo com as condigées de pagamento estabelecidas neste contrato.

9.4. Da mesma forma fica garantida a CONTRATANTE a devolucao de seus objetos e
valores devidos para repasse.

CLAUSULA DEc|lviA - DA oorAcAo ORCAMENTARIA

10.1. Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes deste
contrato tém seu valor estimado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

10.2. A classificacao destas despesas se dara da seguinte forma:

Elemento de Despesa: 339039

Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: 26122601085170076

10.3. Nos exercicios seguintes, as despesas correrao a conta de dotacées orgamentarias
proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programa.

CLAUSULA DEcllvlA PRIMEIRA - DA FISCALIZAQAO

11.1 A CONTRATANTE nomeara um Gestor titular e seu respectivo substituto, para executar
a fiscalizacao da prestacao dos servioos objetos do presente contrato, que registrara todas as
ocorrencias e as deficiéncias verificadas em relatorio proprio. cuja copia sera encaminhada a
ECT, objetivando a imediata correcao das irregularidades apontadas.

11.2 A existéncia e a atuacao da fiscalizacao pela CONTRANTE em nada restringe a
responsabilidade das panes, no que concerne aos objetos deste contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA APROVACAO E INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO

12.1. O presente contrato tera validade depois de aprovado pelos érgaos competentes da
CONTRATANTE e da ECT.

12.2 A realizacao de licitacao é inexigivel com base no caput do Artigo 25, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIQOES GERAIS

13.1. A ECT nao se responsabiliza:

13.1.1 por valor incluido em objetos postados sem a respectiva declaracao de valor;

13.1.2 pela demora na execucao de qualquer servico, resultante de omissao ou erro por
pane da CONTRATANTE;

13.1.3 por prejuizos indiretos e beneficios nao-realizados;

13.1.4 por objeto que, no todo ou em pane. seja confiscado ou destruido por autoridade
competente, desde que haja comprovacao documental;

13.2. A responsabilidade da ECT cessa, sem prejuizo do disposto no(s) respectivo(s)
ANEXO(s), nas seguintes condic6es:

13.2.1 quando o objeto tiver sido entregue no endereoo do destinatario a quem de direito
ou restituido a CONTRATANTE;

13.2.2 terminado o prazo para a reclamacao, previsto em ANEXO. para cada servioo;

13.2.3 em caso fortuito ou de forca maior (catastrofes naturals, revolucao, motim. tumulto
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e qualquer outro movimento de natureza popular), regularmente comprovados,
impeditivos da execucao do contrato;

13.2.4. nos casos de paralisacao da jornada de trabalho independentemente de sua
vontade;

13.3. Em caso de extravio. perda ou espoliacao de objetos postados sob registro, a
responsabilidade da ECT esta limitada aos preoos postais mais o valor de indenizacao
constante da Tabela de Precos e Tarifas de Sen/icos Nacionais;

13.3.1. Esses valores serao pagos a CONTRATANTE, conforme previsto no subitem
6.7.1., Clausula Sexta.

13.4. Nao devem ser incluidos nos objetos postados, quando for o caso, materials
relacionados no Anigo 13 da Lei n° 6.538, de 22/06/1978, e na Lista de Objetos Proibidos
da Uniao Postal Universal - UPU;

13.4.1. A ECT se reserva o direito de proceder, eventualmente, a abenura dos objetos
recebidos, para fins de verificagao e controle de seu conteudo, na presence de
representante legal da CONTRATANTE ou do destinatario;

13.4.1.1. Nos casos de objetos postados como Mala Direta Postal Especial - MDPE ou
Mala Direta Postal Basica - MDPB o contetldo podera ser verificado a qualquer momento,
sem a necessidade da presenca de representante legal da CONTRATANTE ou do
destinatario.

13.4.2. Apés analise de viabilidade pela CONTRATADA, podem ser transportados pelos
Correios materials sujeitos a Iegislacao especlfica, com formalizacao de Termo, Apenso
ou documento congénere.

13.5. As panes responderao pelo cumprimento das exigéncias relativas a documentacao
fiscal, na forma da legislacao vigente, sendo que os tributos que forem devidos em
decorréncla direta ou indlreta do presente contrato ou de sua execucao constituem énus
de responsabilidade exclusiva do respectivo contribuinte, conforme definido na legislaoao
vigente.
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responsabilidade da ECT esta limitada aos preoos postais mais o valor de indenizacao
constante da Tabela de Precos e Tarifas de Sen/icos Nacionais;

13.3.1. Esses valores serao pagos a CONTRATANTE, conforme previsto no subitem
6.7.1., Clausula Sexta.

13.4. Nao devem ser incluidos nos objetos postados, quando for o caso, materials
relacionados no Anigo 13 da Lei n° 6.538, de 22/06/1978, e na Lista de Objetos Proibidos
da Uniao Postal Universal - UPU;

13.4.1. A ECT se reserva o direito de proceder, eventualmente, a abenura dos objetos
recebidos, para fins de verificagao e controle de seu conteudo, na presence de
representante legal da CONTRATANTE ou do destinatario;

13.4.1.1. Nos casos de objetos postados como Mala Direta Postal Especial - MDPE ou
Mala Direta Postal Basica - MDPB o contetldo podera ser verificado a qualquer momento,
sem a necessidade da presenca de representante legal da CONTRATANTE ou do
destinatario.

13.4.2. Apés analise de viabilidade pela CONTRATADA, podem ser transportados pelos
Correios materials sujeitos a Iegislacao especlfica, com formalizacao de Termo, Apenso
ou documento congénere.

13.5. As panes responderao pelo cumprimento das exigéncias relativas a documentacao
fiscal, na forma da legislacao vigente, sendo que os tributos que forem devidos em
decorréncla direta ou indlreta do presente contrato ou de sua execucao constituem énus
de responsabilidade exclusiva do respectivo contribuinte, conforme definido na legislaoao
vigente.
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13.5.1 Havendo imputapao de responsabilidade tributaria a uma parte em decorréncia de
fato cuja responsabilidade originaria seja da outra pane, cabera a esta ressarcir aquela os
valores efetivamente pagos.

13.5.2 Para efeito do ressarcimento exposto no subitem anterior, a obrigacao sera
considerada direito liquido e ceno. devendo ser realizada em 10 (dez) dias, contados da
data da comprovacao de recebimento da comunicacao oficial do seu pagamento.

13.6. Em complementacao a obrigatoriedade legal expressa nos anigos 5° e 6°. da Lei
6.538/78, as panes devem também guardar sigilo absoluto sobre informacées
proprietarias e confidenciais necessaries a prestacao dos servicos ora contratados. quais
sejam, documentos, informacées e programas inerentes aos sen/icos contratados.

13.6.1. As informacfiies proprietarias e confldenciais necessaries a prestacao dos servicos
ora contratados mencionadas no subitem anterior referem-se a pianos de triagem de
objetos, softwares de gerenciamento de postagem, solucoes logisticas. dentre outras.

13.6.1.1. Quando houver necessidade de divulgacao de qualquer uma dessas
informacfies, por determinacao de orgao competente para tal, a pane interessada devera
solicitar, previamente, autorizacao expressa a outra.

13.7 As disposicoes contratuais e de seu(s) respectivo(s) ANEXO(s) deverao ser
interpretadas harmonicamente, considerando os procedimentos inerentes ao(s) servico(s)
prestado(s), assim como aos costumes e normas vigentes.

13.7.1Este contrato podera ser revisto total ou parcialmente, a qualquer época, mediante
prévio entendimento entre as panes com a celebracao de respectivo Termo Aditivo, se for
o caso;

13.8.1. Alteracées decorrentes de especificacées da prestacao de sen/icos e produtos,
no(s) respectivo(s) Anexo(s) contratado(s) serao formalizadas por apostilamento,
respeitando-se o disposto no An. 55 da Lei 8666/1993.

13.9. Em caso de conflito quanto aos aspectos operacionais prevalecem as
peculiaridades de cada servioo sobre os termos do presente contrato, estando as
disposicées previstas no(s) respectivo(s) ANEXO(S);
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13.5.1 Havendo imputapao de responsabilidade tributaria a uma parte em decorréncia de
fato cuja responsabilidade originaria seja da outra pane, cabera a esta ressarcir aquela os
valores efetivamente pagos.

13.5.2 Para efeito do ressarcimento exposto no subitem anterior, a obrigacao sera
considerada direito liquido e ceno. devendo ser realizada em 10 (dez) dias, contados da
data da comprovacao de recebimento da comunicacao oficial do seu pagamento.

13.6. Em complementacao a obrigatoriedade legal expressa nos anigos 5° e 6°. da Lei
6.538/78, as panes devem também guardar sigilo absoluto sobre informacées
proprietarias e confidenciais necessaries a prestacao dos servicos ora contratados. quais
sejam, documentos, informacées e programas inerentes aos sen/icos contratados.

13.6.1. As informacfiies proprietarias e confldenciais necessaries a prestacao dos servicos
ora contratados mencionadas no subitem anterior referem-se a pianos de triagem de
objetos, softwares de gerenciamento de postagem, solucoes logisticas. dentre outras.

13.6.1.1. Quando houver necessidade de divulgacao de qualquer uma dessas
informacfies, por determinacao de orgao competente para tal, a pane interessada devera
solicitar, previamente, autorizacao expressa a outra.

13.7 As disposicoes contratuais e de seu(s) respectivo(s) ANEXO(s) deverao ser
interpretadas harmonicamente, considerando os procedimentos inerentes ao(s) servico(s)
prestado(s), assim como aos costumes e normas vigentes.

13.7.1Este contrato podera ser revisto total ou parcialmente, a qualquer época, mediante
prévio entendimento entre as panes com a celebracao de respectivo Termo Aditivo, se for
o caso;

13.8.1. Alteracées decorrentes de especificacées da prestacao de sen/icos e produtos,
no(s) respectivo(s) Anexo(s) contratado(s) serao formalizadas por apostilamento,
respeitando-se o disposto no An. 55 da Lei 8666/1993.

13.9. Em caso de conflito quanto aos aspectos operacionais prevalecem as
peculiaridades de cada servioo sobre os termos do presente contrato, estando as
disposicées previstas no(s) respectivo(s) ANEXO(S);
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13.9.1. Havendo lacuna nos AN EXOS, serao aplicados os procedimentos gerais previstos
neste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1 Para dirimir as questées oriundas deste contrato, sera competente o Foro da Justice
Federal, Secao Judiciaria do DISTRITO FEDERAL, com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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FICHA RESUMO - CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIQOS E' DATA
VENDA DE PRODUTOS it, / 3:1", |=>

CONTRATANTE NUMERO DO CONTRATO

DFTRANS — TRANSPORTE URBANO DO D/STR/TO FEDERAL N° 005/2015

CODIGO ADM PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

/ / a / /

CICLO be FATURAMENTO ieeniobo BASE) veuclsneuro DA FATURA
Dia 23 do mes seguinte ao da prestacao do servico

Senrigos prestados do dia 01 ao dia 31 do més. (Periodo Base)

. ENTREGA DA FATURA DISPONIBILIZACAO DA FATURA

DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZACAO DADATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA no
ENDEREQO PRE-ESTABELECIDO FATURA NA WTERNET

[05 ] dias Dteis antes do vencimento da fatura. . _ . . ..Ficarao disponibilizadas no endereco
http_:[/www2.correios.corn.brlorodutos_servicosi:sfcr'defa

Obs: Na hipétese de haveratraso na disponibilizacao da ult.cfm as faturas (com codigo de barras) E os-

[ 10] dias antes do vencimento da fatura.

fatura, o vencimento sera prorrogado pelo nillmero de dias correspondentes extratos, contendo analiticamente oslancamentos que deram origem ao referido documentodo referido atraso, de cobranca.
7 DR DE ORIGEM DO CONTRATO ORGAO GESTOR DO CONTRATO

BRASILIA GEVEN
s -. . ”s'~AruRA‘lllEMro

[ ] DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO

X CENTRALIZADO

Esl=EciElclDAoes nos seavloos

SERVl(;OS CONTRATADOS
lcédigoldiscriminacao)

micro Do
sERvlco

TERMINODo
sERv|co

PERIODICIDADE COTA MiNlMA UNIDADE DE
DA COTA MiNlMA EXCLUSIVA? VINCULAQAO

Aqulsicao de Produtos A panir da
assinatura

12 meses
apds

assinatura

,_,,_,, N Todes as agencies
proprias 0'e ECT

Limites de Dimensées e de Pesos A partir da
assinatura

12 lT\€S6S

apos
assinatura

A11‘ N ,.,,

Aquisicao de Produtos e Servicos
em loja vinual da ECT

A panir da
assinatura

12 meses
apos

assinatura
i-kt N H,‘
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[05 ] dias Dteis antes do vencimento da fatura. . _ . . ..Ficarao disponibilizadas no endereco
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Obs: Na hipétese de haveratraso na disponibilizacao da ult.cfm as faturas (com codigo de barras) E os-

[ 10] dias antes do vencimento da fatura.

fatura, o vencimento sera prorrogado pelo nillmero de dias correspondentes extratos, contendo analiticamente oslancamentos que deram origem ao referido documentodo referido atraso, de cobranca.
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A panir daCARTA COMERCIAL .assinatura
12 M6565

HPOS
8SSll'laIUl‘&

iii Todas as agencies
propries da ECT

A panir da
PAC assinatura

12 meses
apos

assinatura
‘kl-k Todas as agencies

proprias cla ECT

SEDEX A partir da
assinatura

12 meses
apés

assinatura
ii-k Todas as agencies

proprias da ECT

A panir daSERVIQOS TELEMATICOS assinatura
12 meses

apés
assinatura

1-A-Ar Todas as agencies
proprias da ECT

CONTRATANTE:
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'~/"C59"al

CONTRATADA (ECT):
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1).:
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ANEXO

‘ AQUISIQIKO DE PRODUTOS 1

1. Definigoes

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

2. Obrigagoes

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Assinar 0 documento previsto para 0 faturamento, quando da aquisioéo de produtos.

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Fornecer a CONTRATANTE a tabela atualizada de preoos dos produtos.

3. Pregos e Reajustes

3.1. Pela aquisioao dos produtos, definidos na Clausula Primeira do contrato do qual este
ANEXO faz parte, a CONTRATANTE pagara a ECT os valores constantes na Tabela de
Produtos e/ou no valor facial do produto, vigentes na data da aquisioao;

3.2. Os valores relativos a venda de produtos abrangidos por este ANEXO, tém suas
vigéncias adstritas a Tabela indicada no subitem 2.2.1., devendo ser reajustados e
aplicados quando da modificagéo das mesmas.

4. Condigoes de Pagamento

As condigoes de pagamento estéo previstas na Clausula Sexta do contrato do qual este
ANEXO faz parte.

5. Disposigoes Gerais

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

5.2. Ficam ratificadas todas as clausulas constantes do Contrato do qual este ANEXO faz
parte, para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes.

6. Vigéncia do ANEXO

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

‘ AQUISIQIKO DE PRODUTOS 1

1. Definigoes

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

2. Obrigagoes

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Assinar 0 documento previsto para 0 faturamento, quando da aquisioéo de produtos.

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Fornecer a CONTRATANTE a tabela atualizada de preoos dos produtos.

3. Pregos e Reajustes

3.1. Pela aquisioao dos produtos, definidos na Clausula Primeira do contrato do qual este
ANEXO faz parte, a CONTRATANTE pagara a ECT os valores constantes na Tabela de
Produtos e/ou no valor facial do produto, vigentes na data da aquisioao;

3.2. Os valores relativos a venda de produtos abrangidos por este ANEXO, tém suas
vigéncias adstritas a Tabela indicada no subitem 2.2.1., devendo ser reajustados e
aplicados quando da modificagéo das mesmas.

4. Condigoes de Pagamento

As condigoes de pagamento estéo previstas na Clausula Sexta do contrato do qual este
ANEXO faz parte.

5. Disposigoes Gerais

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

5.2. Ficam ratificadas todas as clausulas constantes do Contrato do qual este ANEXO faz
parte, para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes.

6. Vigéncia do ANEXO

A partir da incluséo deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento do Contrato
originario ou, antes desta data, por meio de assinatura de Termo Aditivo, conforme
descrito no subitem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte.
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1 LIMITES DE DIMENSDES E DE PESOS 1

1. PESOS E DIMENSDES DOS OBJETOS

1.1. LIMITES DE PESO

1.1.1. CARTAS NO REGIME NACIONAL

a) peso maximo 2 Kg;

b) faixas de pesos, em gramas, até 500 gramas, consideradas para efeito de
tarifagao:

Até 20
Mais de 20 até 50
Mais de 50 até 100
Mais de 100 até 150
Mais de 150 até 200
Mais de 200 até 250
Mais de 250 até 300
Mais de 300
Mais de 350

até 350
até 400

Mais de 400 até 450
Mais de 450 até 500

c) aos objetos com peso superior a 500g, seréo aplicadas as mesmas condiooes de
VALOR e prestagéo do SEDEX (encomenda expressa — modalidade SEDEX -
tratamento acelerado de objetos).

1.1.2. IMPRESSOS — REGIME NACIONAL (lmpresso, lmpresso Especial, Mala Direta
Postal)

a) postados em magos ou pacotes: maximo de 10kg;

b) postados isoladamente: maximo de 5 kg;

c) acondioionados em malas abertas diretamente pelos editores, distribuidores e
seus agentes: maximo de 20kg;

1.1.2.1. Os objetos com peso superior a 1.000 gramas: preoo Unico para cada quilo ou
fraoéo excedente.

1.1.3. MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARIA

1.1.3.1. Peso maximo: 300g.

1.1.4. MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL

FOLHA: DFTFIANS — Transpone Urbano do Distrito Federal
EPROCESSO: 098002.656/2014 Sobreloja -Ala Sul — Brasilia DF
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1 LIMITES DE DIMENSDES E DE PESOS 1

1. PESOS E DIMENSDES DOS OBJETOS

1.1. LIMITES DE PESO

1.1.1. CARTAS NO REGIME NACIONAL

a) peso maximo 2 Kg;

b) faixas de pesos, em gramas, até 500 gramas, consideradas para efeito de
tarifagao:

Até 20
Mais de 20 até 50
Mais de 50 até 100
Mais de 100 até 150
Mais de 150 até 200
Mais de 200 até 250
Mais de 250 até 300
Mais de 300
Mais de 350

até 350
até 400

Mais de 400 até 450
Mais de 450 até 500

c) aos objetos com peso superior a 500g, seréo aplicadas as mesmas condiooes de
VALOR e prestagéo do SEDEX (encomenda expressa — modalidade SEDEX -
tratamento acelerado de objetos).

1.1.2. IMPRESSOS — REGIME NACIONAL (lmpresso, lmpresso Especial, Mala Direta
Postal)

a) postados em magos ou pacotes: maximo de 10kg;

b) postados isoladamente: maximo de 5 kg;

c) acondioionados em malas abertas diretamente pelos editores, distribuidores e
seus agentes: maximo de 20kg;

1.1.2.1. Os objetos com peso superior a 1.000 gramas: preoo Unico para cada quilo ou
fraoéo excedente.

1.1.3. MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARIA

1.1.3.1. Peso maximo: 300g.

1.1.4. MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL
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1.1.4.1. Peso maximo: 500g.

1.1.4.2. Os amarrados nao poderéo ter peso superior a 4kg.

1.1.5. MALA DIRETA POSTAL BASICA

1.1.5.1. Peso maximo: 20kg

1.1.6. ENCOMENDA NACIONAL

MODALIDADE PESO MAXIMO
Encomenda ENCOMENDA PAC 30 KG
PAC
Encomenda SEDEX I 30 KG
Expressa SEDEX HOJE l 10 KG

1.1.7. DOCUMENTOS E ENCOMENDAS INTERNACIONAIS

MODALIDADE PESO MAXIMO
- economico e expresso 5 k

DOCUMENTO EMS) 9

ENCOMENDA

- prioritario 2 kg
- expressa (EMS) 30 kg
- economica 20 kg
- leve prioritaria 2 kg
- leve economica 2 Kg

1.1.8. MALOTE

1.1.8.1. Peso maximo: 30 kg.

1.1.8.1.1. Acima de 30 kg o malote sera recusado e devolvido ao clients.

1.2. LIMITES DE DIMENSOES

1.2.1. DIMENSOES MiNlMAS E MAXIMAS
a) Dimensoes Minimas

1- Envelope: 90 mm x 140 mm

ii - Em forma de rolo:
Comprimento + duas vezes o diémetro = 170 mm
A maior dimenséo néo pode ser inferior a 100 mm

b) Dimensoes Maximas:

i - Envelopez‘
Comprimento + Iargura + espessura = 900 mm
A maior dimenséo néo pode exoeder a 600 mm

FOLHA: DFTRANS — Transpone Urbano do Distrito Federal
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1.1.4.1. Peso maximo: 500g.

1.1.4.2. Os amarrados nao poderéo ter peso superior a 4kg.

1.1.5. MALA DIRETA POSTAL BASICA

1.1.5.1. Peso maximo: 20kg

1.1.6. ENCOMENDA NACIONAL

MODALIDADE PESO MAXIMO
Encomenda ENCOMENDA PAC 30 KG
PAC
Encomenda SEDEX I 30 KG
Expressa SEDEX HOJE l 10 KG

1.1.7. DOCUMENTOS E ENCOMENDAS INTERNACIONAIS

MODALIDADE PESO MAXIMO
- economico e expresso 5 k

DOCUMENTO EMS) 9

ENCOMENDA

- prioritario 2 kg
- expressa (EMS) 30 kg
- economica 20 kg
- leve prioritaria 2 kg
- leve economica 2 Kg

1.1.8. MALOTE

1.1.8.1. Peso maximo: 30 kg.

1.1.8.1.1. Acima de 30 kg o malote sera recusado e devolvido ao clients.

1.2. LIMITES DE DIMENSOES

1.2.1. DIMENSOES MiNlMAS E MAXIMAS
a) Dimensoes Minimas

1- Envelope: 90 mm x 140 mm

ii - Em forma de rolo:
Comprimento + duas vezes o diémetro = 170 mm
A maior dimenséo néo pode ser inferior a 100 mm

b) Dimensoes Maximas:

i - Envelopez‘
Comprimento + Iargura + espessura = 900 mm
A maior dimenséo néo pode exoeder a 600 mm
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ii - Em forma de rolo:
Comprimento + duas vezes o diémetro = 1.040 mm
A maior dimenséo néo pode exceder de 900 mm

‘ Considerar as mesmas dimensoes para impressos dobrados

1.2.2. CARTA-RESPOSTA (CONVENCIONAL)

Dimensoes maximas: 300 mm x 400 mm
114 mm x 229 mm (forma de envelope)

Dimensoes minimas: 90 mm x 140 mm
114 mm x 162 mm (forma de envelope)

1.2.3. CARTAO POSTAL E CARTAO-RESPOSTA

Dimensoes maximas: 105 mm x 148 mm
Dimensoes minimas: 90 mm x 140 mm

1.2.4. ENVELOPE ENCOMENDA-RESPOSTA

Dimensoes maximas: 300 mm x 400 mm
Dimensoes minimas‘ 90 mm x 140 mm

1.2.5. FRANOUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - FAC

Dimensoes maximas: 120 mm x 235 mm
Dimensoes minimas: 90 mm x 140 mm

1.2.6. ENCOMENDA NACIONAL

1.2.6.1. Em forma de pacote:
Maximas: comprimento + Iargura + espessura = 2000 mm
Maior dimensao = 1050 mm
Minimas: 90 mm x140 mm em uma das faces

1.2.6.2. Em forma de rolo:

Maximas: comprimento + dobro do diametro = 2000 mm
Maior dimensao = 1050 mm

Minimas: comprimento + dobro do diémetro = 170 mm

A maior dirnensao néo pode ser inferior a 100 mm

1.2.6.3 Em forma de envelope, exceto Encomenda Normal:

FO|_)-IA; DFTRANS — Transpone Urbano do Distrito Federal
T’ROCESSO: 098002.656/2014 (J Sobreloja — Ala Sul — Brasilia DF
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ii - Em forma de rolo:
Comprimento + duas vezes o diémetro = 1.040 mm
A maior dimenséo néo pode exceder de 900 mm

‘ Considerar as mesmas dimensoes para impressos dobrados

1.2.2. CARTA-RESPOSTA (CONVENCIONAL)

Dimensoes maximas: 300 mm x 400 mm
114 mm x 229 mm (forma de envelope)

Dimensoes minimas: 90 mm x 140 mm
114 mm x 162 mm (forma de envelope)

1.2.3. CARTAO POSTAL E CARTAO-RESPOSTA

Dimensoes maximas: 105 mm x 148 mm
Dimensoes minimas: 90 mm x 140 mm

1.2.4. ENVELOPE ENCOMENDA-RESPOSTA

Dimensoes maximas: 300 mm x 400 mm
Dimensoes minimas‘ 90 mm x 140 mm

1.2.5. FRANOUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - FAC

Dimensoes maximas: 120 mm x 235 mm
Dimensoes minimas: 90 mm x 140 mm

1.2.6. ENCOMENDA NACIONAL

1.2.6.1. Em forma de pacote:
Maximas: comprimento + Iargura + espessura = 2000 mm
Maior dimensao = 1050 mm
Minimas: 90 mm x140 mm em uma das faces

1.2.6.2. Em forma de rolo:

Maximas: comprimento + dobro do diametro = 2000 mm
Maior dimensao = 1050 mm

Minimas: comprimento + dobro do diémetro = 170 mm

A maior dirnensao néo pode ser inferior a 100 mm

1.2.6.3 Em forma de envelope, exceto Encomenda Normal:
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Minimas: 114 mm x162 mm

1.2.7. DOCUMENTOS E ENCOMENDAS INTERNACIONAIS

1.2.1.1. DOCUMENTOS PR|ORlTAR|O E ECONOMICO E MERCADORlAS LEVE
PRIORITARIA E LEVE ECONOMICA

| iviii\iiiviAs MAXIMAS I
Comprimento + Iargura +

. espessura = 900 mm,Caixa e envelope 90 mm x140 mm sendo a maior dimenséo
inferior a 600 mm _

Duas vezes o diémetro + Duas vezes o diémetro +
Rom comprimento = 1'70 mm, comprimento = 1040 mrn,

sendo a menor dimensao sendo a maior dimensao
superior a 100 mm. inferior a 900 mm. .

1.2.7.2. MERCADORIA ECONOMICA E EXPRESSA

MINIMAS MAXIMAS
Comprimento + Iargura + 1

. es essura = 1,5 m, sendo a _
Gama 90 mm X 140 mm mgior dimenséo inferior a =

1.05 m
Duas vezes o diémetro + Duas vezes o diamelro +

Rob comprimento = 170 mm, comprimento = 2 m, sendo
sendo a menor dimensao a maior dimensao inferior a ‘

superior a 100 mm. = 1.05 m. ,

1.2.8. TOLERANCIA

1.2.8.1. Deve ser observado que ha tolerancia de 2 mm nas dimensoes estabelecidas neste
AN EXO, para mais ou para menos.

2. DISPOSIQOES GERAIS

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

2.2. Demais pesos e dimensoes nao citados no presente ANEXO estao disciplinados nos
ANEXOS dos sen/icos respectivos.

2.3. Ficam ratificadas todas as clausulas constantes do Contrato do qual este AN EXO faz
parte, para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes.

3. VIGENCIA DO ANEXO
A partir da inclusao deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento do Contrato
originario ou, antes desta data, por meio de assinatura de Termo Aditivo, conforme
descrito no subitem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte.

FOLHA: , DFFRANS — Transpone Urbano do Distrito Federal
PFIOCESSO: 098.002.1556/2014 SQDre|Qla _ A|a 5u| _ Bfagifig BF
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Minimas: 114 mm x162 mm

1.2.7. DOCUMENTOS E ENCOMENDAS INTERNACIONAIS

1.2.1.1. DOCUMENTOS PR|ORlTAR|O E ECONOMICO E MERCADORlAS LEVE
PRIORITARIA E LEVE ECONOMICA

| iviii\iiiviAs MAXIMAS I
Comprimento + Iargura +

. espessura = 900 mm,Caixa e envelope 90 mm x140 mm sendo a maior dimenséo
inferior a 600 mm _

Duas vezes o diémetro + Duas vezes o diémetro +
Rom comprimento = 1'70 mm, comprimento = 1040 mrn,

sendo a menor dimensao sendo a maior dimensao
superior a 100 mm. inferior a 900 mm. .

1.2.7.2. MERCADORIA ECONOMICA E EXPRESSA

MINIMAS MAXIMAS
Comprimento + Iargura + 1

. es essura = 1,5 m, sendo a _
Gama 90 mm X 140 mm mgior dimenséo inferior a =

1.05 m
Duas vezes o diémetro + Duas vezes o diamelro +

Rob comprimento = 170 mm, comprimento = 2 m, sendo
sendo a menor dimensao a maior dimensao inferior a ‘

superior a 100 mm. = 1.05 m. ,

1.2.8. TOLERANCIA

1.2.8.1. Deve ser observado que ha tolerancia de 2 mm nas dimensoes estabelecidas neste
AN EXO, para mais ou para menos.

2. DISPOSIQOES GERAIS

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

2.2. Demais pesos e dimensoes nao citados no presente ANEXO estao disciplinados nos
ANEXOS dos sen/icos respectivos.

2.3. Ficam ratificadas todas as clausulas constantes do Contrato do qual este AN EXO faz
parte, para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes.

3. VIGENCIA DO ANEXO
A partir da inclusao deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento do Contrato
originario ou, antes desta data, por meio de assinatura de Termo Aditivo, conforme
descrito no subitem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte.
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AQUISIDAO DE PRODUTOS E SERVIQOS DA LOJA VIRTUAL DA
ECT — CORREIOS ONLINE

1. Defini<;6es

1.1.Aquisicéo de produtos e servigos disponibilizados na loja virtual da ECT, por intermédio
dos sitios http_:[/www.correios.oom.br ou httg[/www.correiosonline.com.br.

2. Obrlgacfies

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Assinar o documento previsto para o faturamento, quando da aquisicao de produtos
e servicos.

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Disponibilizar a CONTRATANTE na vitrine da loja virtual, a lista de produtos e
servioos com seus respectivos precos.

2.2.2. Os precos praticados na loja virtual nao seréo superiores aos das unidades de
atendimento da ECT, resguardado o valor da taxa adicional pela entrega no respectivo
local solicitado, quando tratar-se de produto.

3. Utilizagao do Cartéo de Postagem

3.1. As aquisicoes de produtos e servioos na loja virtual da ECT poderao ser por meio da
utilizaoéo do cartao de postagem.

3.2. Para utilizaoao do cartao de postagem sera necessario que o mesmo esteja Ativo e
Habilitado a compra do respectivo produto ou sen/ico selecionado na loja virtual da ECT,
estando 0 mesmo vinculado ao seu respectivo cartao de postagem no momento da compra.

3.3. No momento da compra sera necessario ainda, que o usuario realize cadastro na loja
virtual da ECT, bem como informe os seguintes dados:

a) a natureza juridica (Se Pessoa Flsica ou Pessoa Juridica);
b) o respectivo nilmero de identificaoao fiscal (CPF ou CNPJ);
c) o nilmero do cartéo de postagem;

data de validade do cartao de postagem (DDIMM/AAAA);
o oodigo de controle do cartéo de postagem.£58

3.4. Em caso de dificuldades na aqulsicéo de produtos e servioos por intermédio do cartéo

FOLHA: DFTRANS — Transpone Urbano do Dislrito Federal
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AQUISIDAO DE PRODUTOS E SERVIQOS DA LOJA VIRTUAL DA
ECT — CORREIOS ONLINE

1. Defini<;6es

1.1.Aquisicéo de produtos e servigos disponibilizados na loja virtual da ECT, por intermédio
dos sitios http_:[/www.correios.oom.br ou httg[/www.correiosonline.com.br.

2. Obrlgacfies

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Assinar o documento previsto para o faturamento, quando da aquisicao de produtos
e servicos.

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Disponibilizar a CONTRATANTE na vitrine da loja virtual, a lista de produtos e
servioos com seus respectivos precos.

2.2.2. Os precos praticados na loja virtual nao seréo superiores aos das unidades de
atendimento da ECT, resguardado o valor da taxa adicional pela entrega no respectivo
local solicitado, quando tratar-se de produto.

3. Utilizagao do Cartéo de Postagem

3.1. As aquisicoes de produtos e servioos na loja virtual da ECT poderao ser por meio da
utilizaoéo do cartao de postagem.

3.2. Para utilizaoao do cartao de postagem sera necessario que o mesmo esteja Ativo e
Habilitado a compra do respectivo produto ou sen/ico selecionado na loja virtual da ECT,
estando 0 mesmo vinculado ao seu respectivo cartao de postagem no momento da compra.

3.3. No momento da compra sera necessario ainda, que o usuario realize cadastro na loja
virtual da ECT, bem como informe os seguintes dados:

a) a natureza juridica (Se Pessoa Flsica ou Pessoa Juridica);
b) o respectivo nilmero de identificaoao fiscal (CPF ou CNPJ);
c) o nilmero do cartéo de postagem;

data de validade do cartao de postagem (DDIMM/AAAA);
o oodigo de controle do cartéo de postagem.£58

3.4. Em caso de dificuldades na aqulsicéo de produtos e servioos por intermédio do cartéo
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de postagem na loja virtual da ECT (Correios OnLine), orientacées e informaoées
complementares poderao ser fornecidas pela Geréncia Comercial que firmou o contrato
principal.

3.5. Para as demais formas de pagamento disponiveis na loja virtual da ECT, seréo
utilizadas as regras proprias praticadas pelo rneroado financeiro.

4. Disposigfies Gerais

4.1. O presente ANEXO é parte integrante do Contralo MUllip|O, celebrado entre a
CONTRATANTE e a ECT.

4.2. Ficam ratificadas todas as clausulas constantes do Contrato M[l|tlp|0, do qual este
ANEXO faz parte, para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes.
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de postagem na loja virtual da ECT (Correios OnLine), orientacées e informaoées
complementares poderao ser fornecidas pela Geréncia Comercial que firmou o contrato
principal.

3.5. Para as demais formas de pagamento disponiveis na loja virtual da ECT, seréo
utilizadas as regras proprias praticadas pelo rneroado financeiro.

4. Disposigfies Gerais

4.1. O presente ANEXO é parte integrante do Contralo MUllip|O, celebrado entre a
CONTRATANTE e a ECT.

4.2. Ficam ratificadas todas as clausulas constantes do Contrato M[l|tlp|0, do qual este
ANEXO faz parte, para efeito de cumprimento das bases acordadas entre as partes.
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I CARTA COMERCIAL F

1. Definigoes

1.1. Servioos de recepoao, ooleta, transporte e entrega domiciliaria de objetos relativos a
Carta Comercial, em émbito nacional, com peso unitério de ate 500 (quinhentos) gramas;

1.1.1. Opoionalmenle, poderao ser utilizados os seguintes senrigos adicionais: Registro,
Aviso de Flecebimento - AR, Mao Propria — MP e Valor Deolarado - VD.

2. Obrigacoes

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Definir, de oomum acordo com a ECT, as localidades, em ambito nacional, em que
os servigos previstos neste ANEXO seréo prestados;

2.1.1 .1. No caso de holding, informar a ECT os dados necessarios de cada filial, empresa
coligada e/ou controlada autorizada(s) a utilizar(em) os servigos para o preenchimento
da(s) Ficha(s) Técnica(s).

2.1.2 Obedecer as condiodes gerais de aceitacao de objetos quanto a peso. natureza do
conteiido, dimensées, formato. endereoamento e demais normas previamente informadas
pela ECT;

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

2.1.4. Apor nos envelopes:

a) Chancela de Franqueamento Padrao, conforme modelo e leiautes
estabelecidos pela ECT, observando o disposto no subitem 3.2. do Contrato do qual este
ANEXO faz parte;

b) Data de Postagem abaixo da Chancela Padréo de Franqueamento, ou em
outro local previamente aprovado pela ECT, precedida da expresséo "Data de Postagem"
e no formato dd/mm/aaaa, por meio de processo grafioo ou carimbo;

2.1.4.1 Quando o franqueamento ocorrer por meio de estampagem digital de Maquina de
Franquear, aposta pela Agéncia Franqueada de vinculaoéo do contrato, os objetos néo
deveréo conter a chanoela de franqueamento e a data de postagem de que tratam as
alienas "a" e "b" do subitem 2.1.4;
2.1.5. Apor nos objetos, nos locals apropriados, o endereco completo do destinatario e do
remetente, com a indicagéo correta do CEP, bem como fazer constar, no verso dos
mesmos, os motivos determinantes da eventual néo entrega, conforme padréo adotado
pela ECT, para anotacdes por parte do carteiro;

2.1.5.1. Caso haja interesse, fazer constar, no envoltorio do objeto, a indicagao
de que o mesmo devera ser devolvido apos a 3°. tentativa de entrega, nao devendo
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I CARTA COMERCIAL F

1. Definigoes

1.1. Servioos de recepoao, ooleta, transporte e entrega domiciliaria de objetos relativos a
Carta Comercial, em émbito nacional, com peso unitério de ate 500 (quinhentos) gramas;

1.1.1. Opoionalmenle, poderao ser utilizados os seguintes senrigos adicionais: Registro,
Aviso de Flecebimento - AR, Mao Propria — MP e Valor Deolarado - VD.

2. Obrigacoes

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Definir, de oomum acordo com a ECT, as localidades, em ambito nacional, em que
os servigos previstos neste ANEXO seréo prestados;

2.1.1 .1. No caso de holding, informar a ECT os dados necessarios de cada filial, empresa
coligada e/ou controlada autorizada(s) a utilizar(em) os servigos para o preenchimento
da(s) Ficha(s) Técnica(s).

2.1.2 Obedecer as condiodes gerais de aceitacao de objetos quanto a peso. natureza do
conteiido, dimensées, formato. endereoamento e demais normas previamente informadas
pela ECT;

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

2.1.4. Apor nos envelopes:

a) Chancela de Franqueamento Padrao, conforme modelo e leiautes
estabelecidos pela ECT, observando o disposto no subitem 3.2. do Contrato do qual este
ANEXO faz parte;

b) Data de Postagem abaixo da Chancela Padréo de Franqueamento, ou em
outro local previamente aprovado pela ECT, precedida da expresséo "Data de Postagem"
e no formato dd/mm/aaaa, por meio de processo grafioo ou carimbo;

2.1.4.1 Quando o franqueamento ocorrer por meio de estampagem digital de Maquina de
Franquear, aposta pela Agéncia Franqueada de vinculaoéo do contrato, os objetos néo
deveréo conter a chanoela de franqueamento e a data de postagem de que tratam as
alienas "a" e "b" do subitem 2.1.4;
2.1.5. Apor nos objetos, nos locals apropriados, o endereco completo do destinatario e do
remetente, com a indicagéo correta do CEP, bem como fazer constar, no verso dos
mesmos, os motivos determinantes da eventual néo entrega, conforme padréo adotado
pela ECT, para anotacdes por parte do carteiro;

2.1.5.1. Caso haja interesse, fazer constar, no envoltorio do objeto, a indicagao
de que o mesmo devera ser devolvido apos a 3°. tentativa de entrega, nao devendo
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ser direcionado a entrega interna;

2.1.5.1.1. A indicacao citada no subitem anterior deve ser aposta no rotulo de
enderecamento, ou em outro local previamente aprovado, de acordo com 0 leiaute
estabelecido pela ECT.

2.1.6. Definir, juntamente com a ECT, a freqiiéncia das coletas, bem como as quantidades
a serem coletadas para cada filial autorizada pela CONTRATANTE;

2.1.6.1. A prestacao do servioo de Coleta Domiciliaria, sem énus a CONTRATANTE, por
meio do presente ANEXO, esta condicionada a quantidade minima de 500 (quinhentos)
objetos por coleta e a viabilidade operacional da ECT;

2.1.6.1.1. A Coleta Domiciliaria em quantidade inferior a 500 (quinhentos) objetos, esta
condicionada a viabilidade operacional e a oobranoa de taxa de coleta prevista na tabela
de precos "Coleta Programada".

2.1.6.2. Quando houver modificagao do local, da quantidade de objetos e da freqiiencia da
coleta devera ser efetuada a assinatura de nova(s) Ficha(s) Técnica(s) com as
especificacées acordadas, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data de
vigéncia das alteracoes.

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

2.1.7.1. Nao sera aceita a postagem de objetos cujo Aviso Recebimento - AR esteja
diferente do leiaute-padrao estabelecido pela ECT.

2.1.8. Entregar os objetos acompanhados das informac;5es relativas a postagem por meio
da Lista de Postagem em meio eletronico, conforme leiaute fornecido pela ECT;

2.1.8.1. Caso a CONTRATANTE fique impossibilitada de encaminhar as informagzées
relativas a postagem através de meios eletronicos, contingencialmenle, devera entregar os
objetos acompanhados da Lista de Postagem lmpressa devidamente preenchida em 03
(tres) vias, conforme leiaute fornecido pela ECT.

2.1.9. Entregar, ao preposto da ECT, no ato da coleta ou da postagem, os objetos
preparados, atendendo as especificacées indicadas anteriormente e as seguintes
condiofiesz

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

b) os objetos deverao, ainda, estar organizados, levando-se em conta na
separaoao: o tipo de objeto (Simples ou Registrado com AR, MP ou VD) e o respectivo
porte, acompanhados da etlqueta de amarrado, com as indicacées necessaries ao
tratamento dos mesmos, conforme modelo fornecido pela ECT.

2.1.10. Quando nao houver previsao de coleta ou quando da postagem fora do
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ser direcionado a entrega interna;

2.1.5.1.1. A indicacao citada no subitem anterior deve ser aposta no rotulo de
enderecamento, ou em outro local previamente aprovado, de acordo com 0 leiaute
estabelecido pela ECT.

2.1.6. Definir, juntamente com a ECT, a freqiiéncia das coletas, bem como as quantidades
a serem coletadas para cada filial autorizada pela CONTRATANTE;

2.1.6.1. A prestacao do servioo de Coleta Domiciliaria, sem énus a CONTRATANTE, por
meio do presente ANEXO, esta condicionada a quantidade minima de 500 (quinhentos)
objetos por coleta e a viabilidade operacional da ECT;

2.1.6.1.1. A Coleta Domiciliaria em quantidade inferior a 500 (quinhentos) objetos, esta
condicionada a viabilidade operacional e a oobranoa de taxa de coleta prevista na tabela
de precos "Coleta Programada".

2.1.6.2. Quando houver modificagao do local, da quantidade de objetos e da freqiiencia da
coleta devera ser efetuada a assinatura de nova(s) Ficha(s) Técnica(s) com as
especificacées acordadas, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data de
vigéncia das alteracoes.

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

2.1.7.1. Nao sera aceita a postagem de objetos cujo Aviso Recebimento - AR esteja
diferente do leiaute-padrao estabelecido pela ECT.

2.1.8. Entregar os objetos acompanhados das informac;5es relativas a postagem por meio
da Lista de Postagem em meio eletronico, conforme leiaute fornecido pela ECT;

2.1.8.1. Caso a CONTRATANTE fique impossibilitada de encaminhar as informagzées
relativas a postagem através de meios eletronicos, contingencialmenle, devera entregar os
objetos acompanhados da Lista de Postagem lmpressa devidamente preenchida em 03
(tres) vias, conforme leiaute fornecido pela ECT.

2.1.9. Entregar, ao preposto da ECT, no ato da coleta ou da postagem, os objetos
preparados, atendendo as especificacées indicadas anteriormente e as seguintes
condiofiesz

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

b) os objetos deverao, ainda, estar organizados, levando-se em conta na
separaoao: o tipo de objeto (Simples ou Registrado com AR, MP ou VD) e o respectivo
porte, acompanhados da etlqueta de amarrado, com as indicacées necessaries ao
tratamento dos mesmos, conforme modelo fornecido pela ECT.

2.1.10. Quando nao houver previsao de coleta ou quando da postagem fora do
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estabelecido na(s) Ficl1a(s) Téonica(s), entregar os objetos nas unidades previamente
definidas, nos horarios acertados com a ECT, observando-se 0 disposto neste ANEXO e
mediante apresentaoao do Cartao de Postagem.

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Fornecer previamente a CONTRATANTE:

a) os dados, critérios, lnformacdes e orientacdes necessarios ao cumprimento do
estabelecido no subitem 2.1. deste ANEXO, bem como do subitem 3.2. do Contrato do qual
este AN EXO faz parte;

b) o Cartao de Postagem para cada orgao credenciado a utilizar os sen/loos
incluidos no presente ANEXO;

c) a Tabela de Preoos e Tarifas de Servicos Nacionais relativa aos servicos
previstos neste ANEXO e respectiva atualizacao;

d) as faixas numéricas de registro a serem utilizadas na impressao do numero de
registro em cod igos de barras nos objetos postados nesta modalidade.

2.2.2. Definir, de oomum acordo com a CONTRATANTE, as localidades, em ambito
nacional, em que os servi<;os serao executados, bem como elaborar a(s) Ficha(s)
Técnica(s) para cada orgao credenciado a utilizar os sen/loos, a(s) qual(is) deve(m) estar
apensa(s) ao presente ANEXO.

2.2.3. Coletar os objetos em local e horario previamente acertados com a CONTRATANTE,
definidos na(s) Ficha(s) Técnica(s) apensa(s), obsen/ando o disposto nos subitens 2.1.6.,
2.1.6.1. e 2.1.6.2. do presente ANEXO;

2.2.4. Quando da postagem ou da coleta, apos conferéncia dos objetos apresentados para
postagem, bem como das informagoes constantes na Lista de Postagem, entregar, a
CONTRATANTE, o respectivo Comprovante do Clients, 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 afericao do peso 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 0 peso total liquido indicado na Lista
de Postagem entregue pela CONTRATANTE;

b) apos a pesagem da carga total, extrair uma amostra de objetos para cada porte
e tipo de objeto, para conferéncia do peso médio unitario e quantidade de objetos
apresentaclos para postagem;

c) apos a pesagem da carga total e a retirada da amostra, na hipotese de o peso
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estabelecido na(s) Ficl1a(s) Téonica(s), entregar os objetos nas unidades previamente
definidas, nos horarios acertados com a ECT, observando-se 0 disposto neste ANEXO e
mediante apresentaoao do Cartao de Postagem.

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Fornecer previamente a CONTRATANTE:

a) os dados, critérios, lnformacdes e orientacdes necessarios ao cumprimento do
estabelecido no subitem 2.1. deste ANEXO, bem como do subitem 3.2. do Contrato do qual
este AN EXO faz parte;

b) o Cartao de Postagem para cada orgao credenciado a utilizar os sen/loos
incluidos no presente ANEXO;

c) a Tabela de Preoos e Tarifas de Servicos Nacionais relativa aos servicos
previstos neste ANEXO e respectiva atualizacao;

d) as faixas numéricas de registro a serem utilizadas na impressao do numero de
registro em cod igos de barras nos objetos postados nesta modalidade.

2.2.2. Definir, de oomum acordo com a CONTRATANTE, as localidades, em ambito
nacional, em que os servi<;os serao executados, bem como elaborar a(s) Ficha(s)
Técnica(s) para cada orgao credenciado a utilizar os sen/loos, a(s) qual(is) deve(m) estar
apensa(s) ao presente ANEXO.

2.2.3. Coletar os objetos em local e horario previamente acertados com a CONTRATANTE,
definidos na(s) Ficha(s) Técnica(s) apensa(s), obsen/ando o disposto nos subitens 2.1.6.,
2.1.6.1. e 2.1.6.2. do presente ANEXO;

2.2.4. Quando da postagem ou da coleta, apos conferéncia dos objetos apresentados para
postagem, bem como das informagoes constantes na Lista de Postagem, entregar, a
CONTRATANTE, o respectivo Comprovante do Clients, 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 afericao do peso 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 0 peso total liquido indicado na Lista
de Postagem entregue pela CONTRATANTE;

b) apos a pesagem da carga total, extrair uma amostra de objetos para cada porte
e tipo de objeto, para conferéncia do peso médio unitario e quantidade de objetos
apresentaclos para postagem;

c) apos a pesagem da carga total e a retirada da amostra, na hipotese de o peso
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total liquido estar igual ao lnformado na Lista de Postagem, ou dentro da margem de
tolerancia de 2% (dois por cento), emitir recibo de postagem a CONTRATANTE e
encaminhar os objetos para transporte e distribuicao;

d) se constatada divergéncia de peso total liquido entre o lnformado na Lista de
Postagem e o peso aferido pela ECT, que exceda a margem de tolerancia de 2% (dois por
cento), contatar a CONTRATANTE imediatamente para que se posicione quanto a
aceitacao ou nao do peso verificado pela ECT:

I - Aceito o peso aferido pela ECT, solicitar a CONTRATANTE a substituicao
da Lista de Postagem em ate 24 horas. Caso nao seja substituida, para fins de faturamento,
considerar o peso verificado pela ECT;

ll — Caso nao seja aceito 0 peso verificado pela ECT, solicitar o
comparecimento imediato de representante da CONTRATANTE a unidade de postagem
para conferéncia conjunta. Caso 0 representante discorde do peso, a carga deve ser
retirada pelo mesmo.

2.2.7. Expedir os objetos aos locals de destino e entrega-los nos respectivos enderecos.
Nos locals onde nao houver entrega domiciliaria, os objetos serao entregues. ao
destinatario, em Unidades de Atendimento da ECT;

2.2.8. Entregar os objetos postados sob Reglstro e Aviso de Recebimento - AR nos
enderecos indicados, a qualquer pessoa civilmente capaz que se apresente para recebe-
los, dela colhendo as necessaries assinaturas;

2.2.8.1. Quando se tratar do servico de Mao Propria - MP, entregar o objeto somente ao
préprio destinatario, mediante comprovacao de sua identidade, observadas as seguintes
consideracoes:

2.2.8.1.1. Quando enderecado a autoridades civis e militares da administracao ptiblica
federal, estadual ou municipal, direta ou indireta, a autoridades diplomaticas ou
eclesiasticas ou a pessoas juridicas e seus respectivos dirigentes, cujo acesso seja dificil
ou proibido ao empregado encarregado da distribuicao, o objeto para entrega ao proprio
deslinatario podera ser entregue, mediante recibo e comprovada a identidade, a pessoas
credenciadas para tal fim;

2.2.8.1.2. Nos casos mencionados no subitem anterior, o empregado encarregado da
distribuicao anotara, apos o recibo, 0 nome legivel, o numero do registro e D orgao emissor
do documento de identidade, bem como o cargo ou funcao da pessoa credenciada nos
campos reservados em formulario espeoifico. Quando solicitado o sen/ico de Aviso de
Recebimento - AR, deverao ser apostas as mesmas anotacoes.

2.2.9. Restituir, a CONTRATANTE, os objetos cuja entrega nao tenha sido possivel,
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. Disposicoes Gerais
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3.1. Para a postagem de objetos com Aviso de Recebimento - AR, Mao Propria - MP e
Valor Declarado - VD e obrigatério o uso do Registro;

3.2. A responsabilidade da ECT cessa terminado o prazo de 03 (trés) meses para a
reclamacao de objetos postados sob Registro, a contar da data de postagem;

3.3.1. Em caso de extravio, perda ou espoliacao de objetos postados sob registro a
responsabilidade da ECT esta limitada aos precos postais mais o valor de indenizacao
constante na Tabela de Precos e Tarifas de Servicos Nacionais;

3.4. Aos objetos postados na modalidade Simples nao se conferem as caracteristicas de
Registrado, inclusive para efeito de indenizacao. Nao cabe qualquer tipo de indenizacao.
por parte da ECT, em caso de reclamacao com alegacao de nao-entrega de objetos
simples, tendo em vista que as caracteristicas de tratamento e distribuicao dos mesmos
impossibilitam o rastreamento;

3.5. Nao sera aceita a postagem de correspondéncias aglutinadas e enderecadas ao
portelro, zelador, sindico ou a qualquer outra pessoa, a fim de que estas efetuem a
redistribuicao aos respectivos destinatarios;

3.5.1. Entende-se por aglutinacao o envio de mais de uma correspondéncia, com
destinatarios dlferentes, contidas em um mesmo envoltorio.

3.6. A CONTRATANTE e responsavel pela integridade e veracidade das informacdes
constantes na Lista de Postagem entregue a ECT, citada no subitem 2.1.8. do presente
ANEXO;

3.7. A(s) fatura(s) correspondente(s) aos sen/icos prestados serao entregues pela ECT a
CONTRATANTE, conforme subitem 3.5. do Contrato do qual este ANEXO faz parte.

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

3.9. Ficam ratificadas todas as clausulas 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 podera ser revisto total ou
parcialmente a qualquer época, mediante prévio entendimento entre as partes.

4. Vigéncia do ANEXO

A partir da inclusao deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento do Contrato
origlnario ou, antes desta data, por meio de assinatura de Termo Aditivo, conforme descrito
no subitem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte.
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3.5.1. Entende-se por aglutinacao o envio de mais de uma correspondéncia, com
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constantes na Lista de Postagem entregue a ECT, citada no subitem 2.1.8. do presente
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3.7. A(s) fatura(s) correspondente(s) aos sen/icos prestados serao entregues pela ECT a
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3.8. O presente ANEXO é parte integrante do Contrato celebrado entre a CONTRATANTE
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3.9. Ficam ratificadas todas as clausulas 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 podera ser revisto total ou
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SERVIQO PAC 41068

1. Definigées
1.1. Servico de remessa da linha econémica que consiste no recebimento nas unidades da

ECT e/ou coleta, transporte e entrega de mercadorlas, postadas de forma
individualizada ou agrupada por nota fiscal.

1.2. O objeto PAC podera ser postado com os seguintes servicos adicionais:

a)

bl

0)

d)

e)

0

9)

h)

1')

Declaracao de Valor — servico que permite assegurar o real valor mercantil
inerente ao objeto postado, que exceda a indenizacao automatica;
Pagamento na Entrega — servico que entrega a encomenda contra pagamento

de valor estipulado pelo remetente;
Devolucao de Documento, DD - sen/ico que permite o retorno de documento ou

de via de nota fiscal, ao remetente, apos a entrega do objeto.

Coleta Programada - servigo que permite a coleta domiciliaria nas localidades
com viabilidade comercial;

Disque Coleta — servigo que permite a coleta domiciliaria a pedido, na area de
abrangéncia prevista;

Logistica Reversa — modalidade de remessa de mercadorias e documentos em
processo de pés-venda ou pos-consumo, prestado mediante condicées
estabelecidas no termo de uso do servigro;

Aviso de Recebimento, AR - sen/ico que possibilita a devolucao de aviso
contendo data de entrega e assinatura do recebedor do objeto;

Mao Propria, MP - sen/ico que garante a entrega do objeto exclusivamente a
pessoa indicada pelo remetente;

Grandes Formatos. GF — servigo adicional que permite a postagem de
encomendas nacionais com dimensoes acima dos limites previstos no T
ermo de Prestacao de Sen/ico PAC, mencionado no subitem 2.1.1, entre
Iocalidades credenciadas, disponivel para consulta no portal da
ECT: (http://www.correios.com.br/encomendas/prazo/defau/t.cfm).

2. Obrigagées
2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

FOLHA: g Df-TRANS - Transports Urbano do Distrito Federal
PROCESSO: 098.002-656/2014 Sobreloja - Ala Sul - Brasilia DF
Malriwla: 264-213-1 Telelone: (s1) 3043-0409 CEP. 10.031-900
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2.1.1. Obsen/er as condlcées e as regras especificadas no termo de prestacao do senrico
PAC, dlsponivel no portal da ECT:

(http:llvvvvw.correios.com.brIProdutosaz/complementoslpdflTermo Prestacao serv
ico PAC. d ;

2.1.1.1. Para a modalidade de postagem agrupada por note fiscal, deverao ser
epresentadas, obrigetoriamente, as informacdes em postagem em meio megnéfico.
contendo e dimensao dos objetos e 0 respectivo numero de nota fiscal agrupadora.

2.1.2. Observer as condigdes e as regras especificas para ulllizecao do sen/lco Logistics
Reverse estabelecida no termo de condlgées de uso do servigo dlsponivel no portal da
ECT:
(hrfp://www.correios.com.br/Produtosez/comp/ementos/pdf/Termo de Uso_ Servico Loqj
stice Reverse v 06 10 08.pdfJ;

2.1.3. Atender as condicoes e as regras especificas para utillzecao do sen/igzo Devolucao
de Documento, DD:

2.1.3.1. O servico adicional de Devolucao de Documento, DD sera prestedo
excluslvamente se a postagem dos objetos for apresentada de forma eletrénica, conforme
descrito no subltem 2.1.3.2., seguinte;

2.1.3.2. Na prestagéo do servigo adicional de Devolucéo de Documento, DD sera’
necesserlo que a CONTRA TANTE: 1) efetue a postagem de forma elefronlca com
utilizecao de sistema fornecido pela ECT, ou sistema proprio, desde que com leiaute de
postagem compeilvel com o sistema da ECT," 2) em/‘ta 0 rotulo de enderegemenlo do objeto
de acordo com o pedrao definido pela ECT; e 3) poste o objeto acompanhado do envelope
que sera utllizado na devolugao do documento ou de via de nota fiscal, 0 qual devera ter 0
leiaute tembém definido pela ECT.

2.1.4. Produzlr, opcione/mente, as etlquetas de codigo de barras (etiquetas loglcas), de
acordo com a falxa numérice e 0 algoritmo de calculo do dlgito verificedor fornecidos pela
EC T.‘

2.1.5. Poster os objetos com etiqueta légica de forma eletrénica com utillzagao de sistema
fornecido pela ECT ou sistema proprlo com /eiaute competivel com o sistema da ECT.

2.1.5.1. Nesse caso, a postagem se dare com a utilizegzao de sistema fornecido pela ECT
ou sistema proprlo com leiaute compativel com 0 sistema da ECT.

2.1.6. Poster as encomendas com dimensées superiores ao padrao convencionai,
exclusivemente entre localidades credenciadas a entregar encomendas Grandes Formetos
- GF, dlsponivel para consulta no portal ole ECT:
(h ttp://www. correios. com. br/encomendas/prazo/default. cfml

2.1.6.1. Llmltes de dimensdes a serem observadas ne postagem de encomenda com o
servlgo adicional GF:

FQLHA; _ _ ( DFTRANS — Transpone Urbano do Distrito Federal
PROCESSD: 0980026561201 4 A Sobreloja — Ala Sul — Brasilia DF
Matricula 264.213-1 ‘ Telelone: (61) 3043-0409 CEP: 70.1-331-900

F_é _- K SAIN — Setor Areas lsoladas Norte - Eslacao Rodoferrovlaria

,1‘ GOVERNO Do DISTRITO FEDERAL
,1’ SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

.7 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
DiRE_ToRiA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA- GERENCIA DE CONTRATOS E LiciTA<;0Es

2.1.1. Obsen/er as condlcées e as regras especificadas no termo de prestacao do senrico
PAC, dlsponivel no portal da ECT:

(http:llvvvvw.correios.com.brIProdutosaz/complementoslpdflTermo Prestacao serv
ico PAC. d ;

2.1.1.1. Para a modalidade de postagem agrupada por note fiscal, deverao ser
epresentadas, obrigetoriamente, as informacdes em postagem em meio megnéfico.
contendo e dimensao dos objetos e 0 respectivo numero de nota fiscal agrupadora.

2.1.2. Observer as condigdes e as regras especificas para ulllizecao do sen/lco Logistics
Reverse estabelecida no termo de condlgées de uso do servigo dlsponivel no portal da
ECT:
(hrfp://www.correios.com.br/Produtosez/comp/ementos/pdf/Termo de Uso_ Servico Loqj
stice Reverse v 06 10 08.pdfJ;

2.1.3. Atender as condicoes e as regras especificas para utillzecao do sen/igzo Devolucao
de Documento, DD:

2.1.3.1. O servico adicional de Devolucao de Documento, DD sera prestedo
excluslvamente se a postagem dos objetos for apresentada de forma eletrénica, conforme
descrito no subltem 2.1.3.2., seguinte;

2.1.3.2. Na prestagéo do servigo adicional de Devolucéo de Documento, DD sera’
necesserlo que a CONTRA TANTE: 1) efetue a postagem de forma elefronlca com
utilizecao de sistema fornecido pela ECT, ou sistema proprio, desde que com leiaute de
postagem compeilvel com o sistema da ECT," 2) em/‘ta 0 rotulo de enderegemenlo do objeto
de acordo com o pedrao definido pela ECT; e 3) poste o objeto acompanhado do envelope
que sera utllizado na devolugao do documento ou de via de nota fiscal, 0 qual devera ter 0
leiaute tembém definido pela ECT.

2.1.4. Produzlr, opcione/mente, as etlquetas de codigo de barras (etiquetas loglcas), de
acordo com a falxa numérice e 0 algoritmo de calculo do dlgito verificedor fornecidos pela
EC T.‘

2.1.5. Poster os objetos com etiqueta légica de forma eletrénica com utillzagao de sistema
fornecido pela ECT ou sistema proprlo com /eiaute competivel com o sistema da ECT.

2.1.5.1. Nesse caso, a postagem se dare com a utilizegzao de sistema fornecido pela ECT
ou sistema proprlo com leiaute compativel com 0 sistema da ECT.

2.1.6. Poster as encomendas com dimensées superiores ao padrao convencionai,
exclusivemente entre localidades credenciadas a entregar encomendas Grandes Formetos
- GF, dlsponivel para consulta no portal ole ECT:
(h ttp://www. correios. com. br/encomendas/prazo/default. cfml

2.1.6.1. Llmltes de dimensdes a serem observadas ne postagem de encomenda com o
servlgo adicional GF:

FQLHA; _ _ ( DFTRANS — Transpone Urbano do Distrito Federal
PROCESSD: 0980026561201 4 A Sobreloja — Ala Sul — Brasilia DF
Matricula 264.213-1 ‘ Telelone: (61) 3043-0409 CEP: 70.1-331-900

F_é _- K SAIN — Setor Areas lsoladas Norte - Eslacao Rodoferrovlaria



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBlL|DADE

DFFRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
/ " " ‘\-. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

GERENCIA DE CONTRATOS E LICITAQOES
K»

e) maior dimensao (comprimento ou Iargura ou allure): 150 cm;

b) some mexima das dimensoes (comprimento + Iargura + allure): 300 cm.

2.1.6.2. Na prestecéo do sen/ig:o com adicional GF, a CONTRATANTE devera efetuar e
postagem de forma eletronica utllizando 0 SIGEP WEB ou sistema proprio com leleute
competivel com o sistema da ECT.

2.2. A ECT se compromete a:

2.2.1 Fornecera CONTRATANTE:

e) Sistema padrao pare postagem eletrénlca, ou leiaute para a configuregao das
informagdes de postagem em meio magnélico quando 0 cliente opler em utilizar
sistema proprio;

b) Etlquetas de registro com codigo de barras;

c) Felxa numérice para impressao das etlquetas de registro com codlgo de barras
(etiquetas lclgicas);

d) Leiaute da etiqueta de enderecamento e outros formularios utilizados para 0
Sen/igo de Devoluceo de Documento, DD;

e) Formularios: Aviso de Recebimento, Vale Postal, Certificado de Postagem e Lista
de Postagem;

2.2.2. Efetuar a coleta dos objetos ou recebé-Ios ne unidade de vlnculecao, desde que
atendldas todas as dlsposicdes previstas na Clausula Terceira do Contrato, do qual este
ANEXO faz parte;

2.2.3. Transporter e entregar os objetos nos enderegos indlcados, mediante recibo. e
qualquer pessoa civilmente capaz que se apresente pare recebé-los;

2.2.4. Emltlr os Avisos de Chegada pare os objetos PAC Pagamento ne Entrega e
armazena-los pelo prazo de 07 (sete) dias corridos, para entrega inierna pela Agéncia de
ECT mais proxlma do endereco do destinetario;

2.2. 5. Restllulr a CONTRATANTE os objetos cuja entrega nao tenha sido possivel.
lndicando sempre a cause determinants de impossibilidade, na forma regulemenfer;

2.2. 6. Indenizar a CONTRA TANTE, quando ocorrer averie ocaslonada
comprovedamente por manuseio indevido no trajeto do objeto, ou extrevio, furto ou roubo,
enquento o objeto estiver sob a responsabilidade de ECT,"

2.2.7. Restltuir a CONTRATANTE, quando ocorrer atraso ne entrega do objeto
comprovadamente ocaslonado pela ECT, os pregos de postagem, nos termos constantes
da respectiva tabela;

FOLHA: DFTRANS — Transpone Urbano do Distrito Federal
F’Fl00E5$01 098-002-656/2014 Sobreloja - Ala Sul - Brasilia DF. 1
M3010!-1'33 264-213-1 Telefone: (61) 3043-0409 CEP: 70 631-900

Rubnca SAlN - Setor Areas lsoladas Norte - Estacao Rodoterr ' a

A A All

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBlL|DADE

DFFRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
/ " " ‘\-. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

GERENCIA DE CONTRATOS E LICITAQOES
K»

e) maior dimensao (comprimento ou Iargura ou allure): 150 cm;

b) some mexima das dimensoes (comprimento + Iargura + allure): 300 cm.

2.1.6.2. Na prestecéo do sen/ig:o com adicional GF, a CONTRATANTE devera efetuar e
postagem de forma eletronica utllizando 0 SIGEP WEB ou sistema proprio com leleute
competivel com o sistema da ECT.

2.2. A ECT se compromete a:

2.2.1 Fornecera CONTRATANTE:

e) Sistema padrao pare postagem eletrénlca, ou leiaute para a configuregao das
informagdes de postagem em meio magnélico quando 0 cliente opler em utilizar
sistema proprio;

b) Etlquetas de registro com codigo de barras;

c) Felxa numérice para impressao das etlquetas de registro com codlgo de barras
(etiquetas lclgicas);

d) Leiaute da etiqueta de enderecamento e outros formularios utilizados para 0
Sen/igo de Devoluceo de Documento, DD;

e) Formularios: Aviso de Recebimento, Vale Postal, Certificado de Postagem e Lista
de Postagem;

2.2.2. Efetuar a coleta dos objetos ou recebé-Ios ne unidade de vlnculecao, desde que
atendldas todas as dlsposicdes previstas na Clausula Terceira do Contrato, do qual este
ANEXO faz parte;

2.2.3. Transporter e entregar os objetos nos enderegos indlcados, mediante recibo. e
qualquer pessoa civilmente capaz que se apresente pare recebé-los;

2.2.4. Emltlr os Avisos de Chegada pare os objetos PAC Pagamento ne Entrega e
armazena-los pelo prazo de 07 (sete) dias corridos, para entrega inierna pela Agéncia de
ECT mais proxlma do endereco do destinetario;

2.2. 5. Restllulr a CONTRATANTE os objetos cuja entrega nao tenha sido possivel.
lndicando sempre a cause determinants de impossibilidade, na forma regulemenfer;

2.2. 6. Indenizar a CONTRA TANTE, quando ocorrer averie ocaslonada
comprovedamente por manuseio indevido no trajeto do objeto, ou extrevio, furto ou roubo,
enquento o objeto estiver sob a responsabilidade de ECT,"

2.2.7. Restltuir a CONTRATANTE, quando ocorrer atraso ne entrega do objeto
comprovadamente ocaslonado pela ECT, os pregos de postagem, nos termos constantes
da respectiva tabela;

FOLHA: DFTRANS — Transpone Urbano do Distrito Federal
F’Fl00E5$01 098-002-656/2014 Sobreloja - Ala Sul - Brasilia DF. 1
M3010!-1'33 264-213-1 Telefone: (61) 3043-0409 CEP: 70 631-900

Rubnca SAlN - Setor Areas lsoladas Norte - Estacao Rodoterr ' a

A A All



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

/f~\\ DFTRANS —TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
DlRETORlA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

\ GERENCIA DE CONTRATOS E LICITACOES

2.2. 8. A indenizaceo ole que trata 0 subitem 2. 2.6. e a restituigao de pregos de postagem
de que trate 0 subitem 2.2. 7. somente serao efetuadas mediante registro de reclamacao
pela CONTRATANTE;

2.2.9. Ressarcir a CONTRA TANTE o valor integral do servigo adicional Devolucéo de
Documento, quando contretado e nao prestado ou prestado parcialmente;

2.2. 10. Durante os meses de dezembro de cada ano, sera acrescido 1 (um) dia dtil no prazo
de entrega para fins de restituicao dos precos postais;

2.2.11. O prazo de entrega regulamentar de encomenda PAC postada com servirgo
adicional Grandes Formatos sera acrescido de 3(trés) dies liteis.

3. Precos e Reajuste
3.1. Pele prestagao dos servigos contratados, definidos no item 1, e CONTRA TANTE
pegere a ECT:

3.1.1. Servico PAC — precos constantes de tabela PAC 41068;

3.1.2. Pagamento na Entrege — precos constantes da Tabela de Pregos e Tarifas de
Servigos Nacionais;

3.1.3. Dec/arageo de Valor- percentuel de Ad Valorem constants da tabela de pregos do
respectivo servigo;

3.1.4. Aviso de Recebimento e Mao Proprie — pregos constantes ne Tabela de Precos e
Tarifas de Servigos Nacionais;

3.1.5. Devoluceo de Documento - pregos constantes na Tabela de Precos e Tarifas de
Servicos Nacionais,"

3.1.6. Coleta Progremade - precos constantes de Tabela de Precos de Coleta
Progremade,"

3.1.7. Disque Coleta — pregos constantes de Tabela de Pregos de Disque Coleta;

3. 1. 8. Logistice Reverse - precos constantes de tebela de pregos Logistice Reverse;

3.1.9. Adicional Grandes Formetos — precos constantes do verso da tabele PAC 41068.

3.2. Os pregos estabelecidos nos subitens 3.1.1.a 3.1.9. tém suas vigéncias edstritas as
respectivas tabelas de pregos e serao allerados quando da modificagao destas;

3.2.1. Os valores definidos na tabela PAC 41068, fornecida pela ECT, serao revistos
anuelmente, pare a justa remuneragao dos sen/igos e e menutengao do equilibrio
econémico-financeiro do contrato.
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3.2. Os pregos estabelecidos nos subitens 3.1.1.a 3.1.9. tém suas vigéncias edstritas as
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3.2.2. A periodicidade de reajuste estabelecida no subitem 3.2.1. podera ser reduzide por
cleterminegao do Poder Executivo, conforme dispbe e legislegao vigente.

4. Vigéncia deste ANEXO
O presente ANEXO tera sua vigéncia inicieda a partir da date de assinatura das pertes e
encerrada por ocasiao do encerramento do Contrato MU/Up/O ou por meio de assinatura de
termo aditivo, conforme descrito nos subitens 2. 2. e 2.2.2. do Contrato do qual ele faz parte.

iiii

SERVIQO SEDEX - 40096

1. Definigées
1.1. Senrico de remessa da linha expressa que consiste no recebimento nas unidades da
ECT e/ou coleta, transporte e entrega de objetos SEDEX, SEDEX 10, SEDEX 12, SEDEX
HOJE e SEDEX MUNDI;

1.2. As remessas expresses nacionais poderao ser postadas com os seguintes servicos
opcionais:

a) Declaracao de Valor — servico que permite assegurar o real valor mercantil
inerente ao objeto postado, que exceda a indenizacao automatica;

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

c) Devolucao de Documento, DD — servico que permite o retorno de documento ou
de similares, ao remetente, apos a entrega do objeto.

d) Coleta Progremade - sen/ico que permite a coleta domiciIi'er1e nas localidades
com viabilidade operacional;

e) Disque Coleta — sen/loo que permite a coleta domiciliarie e pedido, ne area de
ebrangéncie prevista;

1) Logistica Reverse — modalidade de remessa em clevolugao a CONTRA TANTE.
sob processo de pos-venda ou pos-consumo, prestado mediante condlgées
estabelecides no termo de uso do sen/ico;

g) Aviso de Recebimento, AR - sen/ico que possibilita a devolucao de aviso
contendo data de entrega e assinatura do recebedor do objeto;

h) Mao Proprie, MP — sen/ico que garente a entrega do objeto exclusivamente a
pessoa indicada pelo remetente.

2. Obrigapdes
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2.1. A CONTRA TANTE se compromete a:

2.1.1. Observer as condicbes e as regras especlficadas no termos de prestacao dos
servicos SEDEX, SEDEX 10, SEDEX 12 e SEDEX Hoje, disponiveis no portal da ECT, na
pagina dos servicos respectivos;

2.1.2. Observer as condicées e as regras especlficadas no Termo de Condicoes Gerais de
Prestacao dos Servicos de Remessa de Objetos Postais lnternacionais para 0 servico
SEDEX Mundi, dlsponivel no portal da ECT, na pagina respectiva;

2.1.3. Observer as condicées e as regras especificas pare utilizagao do sen/igo Loglstica
Reverse estabelecida no termo de condlcdes de uso do servigo dlsponivel no portal da
ECT, na pagina respectiva;

2.1.4. Observer as condicées e as regras especificas pare utilizecao do sen/i§:o Devolucéo
de Documento, DD:

2.1.4.1. O servico adicional de Devo/ucéo de Documento, DD sera prestado
excluslvemente se a postagem dos objetos for apresentada de forma eletrdnica, conforme
descrito no subitem 2.1.4.2., seguinte;

2.1.4.2. Ne prestegeo do servigo adicional de Devolucao de Documento, DD sera
necessario que e CONTRATANTE: 1) efetue a postagem de forma eletronica com
utilizacao de sistema fornecido pela ECT, ou sistema proprio, desde que com /eiaute de
postagem competivel com o sistema de ECT," 2) emita o rotulo de enderegamento do objeto
de acordo com o padrao definido pela ECT; e 3) poste o objeto acompanhado do envelope
que sera utilizedo ne devo/ucao do documento, 0 qual devera tero /eiaute tembém definido
pela ECT.

2.1.5. Produzir, opcionalmente, as etiquetas de codigo de barras, de acordo com e falxa
numérica e o elgoritmo de celcu/o do digito verificador fornecidos pela ECT;

2.1.6. Poster os objetos com etiquete logica de forma eletrénica com utilizecao de sistema
fornecido pela ECT ou sistema proprio com /eiaute compativel com o sistema de ECT.

2.1.6.1. Nesse caso, a postagem se dara com a utilizagao de sistema fornecido pela ECT
ou sistema proprio com /eiaute competivel com o sistema da ECT.

2.2. A ECT se compromete a:

2.2.1 Fornecera CONTRATANTE:

a) Sistema padréo para postagem eletrénice, ou /eiaute para a configuracao das
informagdes de postagem em meio magnético quando 0 cliente optar em utilizar
sistema proprio;

b) Etiquetas de registro com codigo de barras;
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2.1. A CONTRA TANTE se compromete a:

2.1.1. Observer as condicbes e as regras especlficadas no termos de prestacao dos
servicos SEDEX, SEDEX 10, SEDEX 12 e SEDEX Hoje, disponiveis no portal da ECT, na
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SEDEX Mundi, dlsponivel no portal da ECT, na pagina respectiva;
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2.1.4. Observer as condicées e as regras especificas pare utilizecao do sen/i§:o Devolucéo
de Documento, DD:

2.1.4.1. O servico adicional de Devo/ucéo de Documento, DD sera prestado
excluslvemente se a postagem dos objetos for apresentada de forma eletrdnica, conforme
descrito no subitem 2.1.4.2., seguinte;

2.1.4.2. Ne prestegeo do servigo adicional de Devolucao de Documento, DD sera
necessario que e CONTRATANTE: 1) efetue a postagem de forma eletronica com
utilizacao de sistema fornecido pela ECT, ou sistema proprio, desde que com /eiaute de
postagem competivel com o sistema de ECT," 2) emita o rotulo de enderegamento do objeto
de acordo com o padrao definido pela ECT; e 3) poste o objeto acompanhado do envelope
que sera utilizedo ne devo/ucao do documento, 0 qual devera tero /eiaute tembém definido
pela ECT.

2.1.5. Produzir, opcionalmente, as etiquetas de codigo de barras, de acordo com e falxa
numérica e o elgoritmo de celcu/o do digito verificador fornecidos pela ECT;

2.1.6. Poster os objetos com etiquete logica de forma eletrénica com utilizecao de sistema
fornecido pela ECT ou sistema proprio com /eiaute compativel com o sistema de ECT.

2.1.6.1. Nesse caso, a postagem se dara com a utilizagao de sistema fornecido pela ECT
ou sistema proprio com /eiaute competivel com o sistema da ECT.

2.2. A ECT se compromete a:

2.2.1 Fornecera CONTRATANTE:

a) Sistema padréo para postagem eletrénice, ou /eiaute para a configuracao das
informagdes de postagem em meio magnético quando 0 cliente optar em utilizar
sistema proprio;

b) Etiquetas de registro com codigo de barras;
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c) Faixa numérica para impressao das etiquetas de registro com ccidigo de barras
(etiquetas Iégicas);

d) Sistema padrao para postagem SEDEX Mundl com etiqueta logica; ecesso pelo
enderego ." http://1/i/ww. correios. com. br/sedexMundi/postagem/defeult. cfm;

e) Leiaute da etiqueta de enderecamento e outros formulerios utilizados pare o
Sen/ico de Devolugao de Documento, DD;

27 Formularios: Aviso de Recebimento, Certificedo de Postagem e Lista de Postagem.

2.2.2. Efetuer a coleta dos objetos ou recebé-Ios ne unidade de vinculagao, desde que
atendidas todas as disposicées previstas na Clausula Terceira do Contrato, do qual este
ANEXO faz parte;

2.2.3. Transporter e entregar os objetos nos enderegos indicedos, mediante recibo, a
qualquer pessoa civilmente capaz que se apresente pare recebé-les;

2.2.4. Emitir os Avisos de Chegada para os objetos SEDEX Pagamento ne Entrega e
armazena-los pelo prazo de 07 (sete) dies corridos, pare entrega interne pela Agéncia de
ECT mais proxime do endereco do destinatario;

2.2. 5. Restituir a‘ CONTRATANTE os objetos cuja entrega nao tenha sido possivel,
indicendo sempre e cause determinante de impossibilidade, ne forma regulementer:

2.2. 6. lndenizar e CONTRA TANTE quando ocorrerevarle ocasionede comprovademente
por manuseio indevido no trejeto do objeto, ou extravio. furto ou roubo, enquento 0 objeto
estiver sob a responsabilidade da ECT;

2.2.7. Restituir a CONTRATANTE quando ocorrer atraso na entrega do objeto
comprovadamente ocasionado pela ECT, os precos de postagem, nos termos constantes
de respective tebele;

2.2. 8. A indenizagzao de que treta 0 subitem 2.2.6. e e restituicao de pregos de postagem
de que trata o subitem 2.2. 7. somente serao efetuedas mediante registro de reclemageo
pela CONTRATANTE;

2.2.9. Ressarcir a CONTRATANTE o valor integral do sen/{co adicional Devolucao de
Documento, quando contretado e neo prestado ou prestado parcialmente;

2.2.10. Durante os meses de dezembro de cada ano, sera acrescido 1 (um) die dtll no prazo
de entrega pare fins de restituigao dos pregos postais.

3. Precos e Reajuste
3.1. Pela prestagéo dos sen/icos contratados, definidos no item 1, e CONTRA TANTE
pagara a ECT:

3.1.1. Sen/igo SEDEX - precos constantes da Tabela SEDEX 40096;
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c) Faixa numérica para impressao das etiquetas de registro com ccidigo de barras
(etiquetas Iégicas);

d) Sistema padrao para postagem SEDEX Mundl com etiqueta logica; ecesso pelo
enderego ." http://1/i/ww. correios. com. br/sedexMundi/postagem/defeult. cfm;

e) Leiaute da etiqueta de enderecamento e outros formulerios utilizados pare o
Sen/ico de Devolugao de Documento, DD;

27 Formularios: Aviso de Recebimento, Certificedo de Postagem e Lista de Postagem.
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2.2.4. Emitir os Avisos de Chegada para os objetos SEDEX Pagamento ne Entrega e
armazena-los pelo prazo de 07 (sete) dies corridos, pare entrega interne pela Agéncia de
ECT mais proxime do endereco do destinatario;

2.2. 5. Restituir a‘ CONTRATANTE os objetos cuja entrega nao tenha sido possivel,
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3.1.2. Sen/igos SEDEX 10, SEDEX 12, SEDEX Hoje e SEDEX Mundi— pregos constantes
das tabelas de pregos dos respectivos servigos;

3.1.3. Pagamento na Entrega - pregos constantes da Tabela de Pregos e Tarifas de
Servigos Nacionais;

3.1.4. Dec/aragéo de Va/or- percentual de Ad Valorem constante da tabela de pregos do
respectivo sen/i(;o;

3. 1. 5. Aviso de Recebimento e Mao Propria - pregos constantes da Tabela de Pregos e
Tarifas de Servigos Nacionais;

3.1.6. Devolugao de Documento - pregos constantes da Tabela de Pregos e Tarifas de
Sen/igos Nacionais;

3.1.7. Coleta Programada — pregos constantes da Tabela de Pregos de Coleta
Programada;

3.1.8. Disque Coleta - preoos constantes da Tabela de Pregos de Disque Coleta;

3.1.9. Logistica Reversa — pregos constantes da tabela de preoos Logistica Reversa.

3.2. Os preoos estabelecidos nos subitens 3.1.1.a 3.1.9. tém suas vigéncias adstritas as
respectivas tabe/as de pregos e seréo alterados quando da modificagéo destas;

3.2.1. Os valores definidos na tabela SEDEX 40096, fornecida pela ECT, seréo revistos
anualmente, para a justa remuneragéo dos servigos e a manutengéo do equilibrio
economioo-flnanceiro do contrato.

3.2.2. A periodicidade de reajuste estabelecida no subitem 3.2. 1. podera’ ser reduzida por
determinagéo do Poder Executivo, conforme dispoe a /egislagéo vigente.

4. Vigéncia deste ANEXO
O presente ANEXO tera sua vigéncia iniciada a partir da data de assinatura das panes e
encerrada por ocasiéo do encerramento do Contrato Multiplo ou por meio de assinatura de
termo aditivo, conforme descrito nos subitens 2.2. e 2.2.2. do Contrato do qual ele faz parte.
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3.1.2. Sen/igos SEDEX 10, SEDEX 12, SEDEX Hoje e SEDEX Mundi— pregos constantes
das tabelas de pregos dos respectivos servigos;

3.1.3. Pagamento na Entrega - pregos constantes da Tabela de Pregos e Tarifas de
Servigos Nacionais;

3.1.4. Dec/aragéo de Va/or- percentual de Ad Valorem constante da tabela de pregos do
respectivo sen/i(;o;

3. 1. 5. Aviso de Recebimento e Mao Propria - pregos constantes da Tabela de Pregos e
Tarifas de Servigos Nacionais;

3.1.6. Devolugao de Documento - pregos constantes da Tabela de Pregos e Tarifas de
Sen/igos Nacionais;

3.1.7. Coleta Programada — pregos constantes da Tabela de Pregos de Coleta
Programada;

3.1.8. Disque Coleta - preoos constantes da Tabela de Pregos de Disque Coleta;

3.1.9. Logistica Reversa — pregos constantes da tabela de preoos Logistica Reversa.

3.2. Os preoos estabelecidos nos subitens 3.1.1.a 3.1.9. tém suas vigéncias adstritas as
respectivas tabe/as de pregos e seréo alterados quando da modificagéo destas;

3.2.1. Os valores definidos na tabela SEDEX 40096, fornecida pela ECT, seréo revistos
anualmente, para a justa remuneragéo dos servigos e a manutengéo do equilibrio
economioo-flnanceiro do contrato.

3.2.2. A periodicidade de reajuste estabelecida no subitem 3.2. 1. podera’ ser reduzida por
determinagéo do Poder Executivo, conforme dispoe a /egislagéo vigente.

4. Vigéncia deste ANEXO
O presente ANEXO tera sua vigéncia iniciada a partir da data de assinatura das panes e
encerrada por ocasiéo do encerramento do Contrato Multiplo ou por meio de assinatura de
termo aditivo, conforme descrito nos subitens 2.2. e 2.2.2. do Contrato do qual ele faz parte.
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FICHA TECNICA - SEDEX e PAC PAGAMENTO NA ENTREGA com VPNe -
MODALIDADE COMERCIAL

Razao Social:
CN PJ: | Contrato:
MCU/STO da unidade (agéncia) Gestora do Contrato:

Periodicidade de repasse dos valores recebidos (Prazo Dias meis
financeiro para pagamento das remessas VPNe) P 1
Dados bancarios para repasse dos valores recebidos na Banco
entrega das encomendas (pagamento das remessas VPNe Agéncia

emitidas para a contratante).
Conta
Corrente

Obs: o CNPJ da conta informada deve ser 0 mesmo CNPJ do contrato.

atual
‘FF’:-2-riodicidade para envio do arquivo de retorno situaoéo ‘Dias mais ‘ H

BRASiLlA-DF, I41 de who de 2015
Q.)CONTRATANTE: _________,.

CONTRATADA (ECT):

<\ w .\ %)

CLOVIS ANTONIO BARBARA JACOB
Diretor Geral

r\U\,4>‘*“9p

JAIME GOMES CARDOSO THAIS DE OLIVQBA ALMEIDA

FQLHA! DFTRANS — Transpone Urbano do Distmo Federal

DIRETOR REGIONAL ,»g SUBGERENTE DE SUPORT_E_.A_VEN.DAS

<_\"-'3
5-.‘{“

‘U
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PRDCESSO: 098.002.6536/2014 Sobreloja - Ala Sul - Brasilia DF
Matricula: 264.213-1 Telefone: (61) 3043-0409 CEP: 70.631 900

Hubrica:
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FICHA TECNICA - SEDEX e PAC PAGAMENTO NA ENTREGA com VPNe -
MODALIDADE COMERCIAL

Razao Social:
CN PJ: | Contrato:
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Dados bancarios para repasse dos valores recebidos na Banco
entrega das encomendas (pagamento das remessas VPNe Agéncia

emitidas para a contratante).
Conta
Corrente

Obs: o CNPJ da conta informada deve ser 0 mesmo CNPJ do contrato.

atual
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I SERVIQOS TELEMATICOS I

1. Definicoes

1.1. Prestacao dos seguintes sen/icos nos ambitos nacional e internacionalz

a) Telegrama - canal de acesso: Internet (Sistema de Postagem Eletronica — SPE e
Midia Eletronical
Telegrama — canal de acesso: Balcao de Agéncia;
Telegrama - canal de acesso: Fonado;
Carta via internet,
Servico Fax Post.5389.21

1.2. Opcionalmente, poderao ser utilizados os seguintes servicos adicionais, cujos
valores serao acrescidos aos pregos previstos para prestacao dos sen/igos elencados no
item 1.1., se for o caso:

1.2.1. Para 0 Servico de Telegrama via Internet: Copia de Telegrama (CT) e Pedido
de Corifirmacao de Entrega (PC), ambos podendo ter a opcao de ter a entrega fisica ou
eletronica ao remetente, somente quando utilizado o canal Internet (SPE) e somente em
émbito nacional;

1.2.2. Para os Servicos de Telegrama via Balcao de Agéncia e Fonado: Copia de
Telegrama (CC) e Pedido de Confirmacao de Entrega (PC), somente com entrega fisica
ao remetente;

1.2.3. Para 0 Servigo de Carla via Internet: Aviso de Recebimento - AH, somente
com entrega fisica ao remetente;

1.2.3.1. A prestacao do Servico de Carla via Internet, somente sera disponibilizado
sob registro;

1.3. O Servico de Fax Post, somente sera disponibilizado por meio do canal Balcéo
de Agéncia;

2. Obrigagoes

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Entregar a ECT, através de seus representantes, nas Agéncias autorizadas,
mediante apresentacéo do(s) cartao(6es) de autorizacao de postagem, as mensagens de
Fax Post destinadas a transmissao para o Fax da CONTRATANTE, contendo os dados
necessaries com clareza;

2.1.2. Observar as normas e condicoes gerais de aceitagao prevista na Lei 6.538
de 22.06.1978 — Artigo 29;

2.1.3. Obedecer as condicoes previstas neste Anexo, estabelecidas para os canals
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de acesso utilizados, conforme descrito a seguir:

2.1.3.1. Condigoes especificas para utilizagao do Canal Internet para
transmissao de Telegramas e Cartas:

2.1.31.1. Possuir acesso a Rede Internet;

2.1.3.1.2. lnformar o codigo de acesso (corresponde ao(s) l'lUITl8I'0(S) do(s)
cartéo(oes) de postagem), quando da utilizacao do(s) sen/ico(s);

2.1.3.1.3. Instalar aplicativos Sistema de Postagem Eletronica — SPE. Escritorio ou
Corporativo, fornecidos gratuitamente pela ECT, para transmissao do Telegrama e Carta
via Internet, em sua estacao de trabalho ou em seu servidor. nao sendo autorizado a
CONTRATANTE, efetuar alteracoes nos referidos sistemas, nem disponibilizacao a
terceiros;

2.1.3.1.4. Para os servicos adicionais Copias de Telegrama — (CC) e Pedidos de
Confirmacao de Entrega (PC), conforme descrito no subitem 1.1. deste Contrato, a
CONTRATANTE, devera instalar 0 ACROBAT - Reader 5.0 ou superior, em suas estacoes
de trabalho, para 0 recebimento eletronico;

2.1.3.1.4.1. Utilizar nos Telegramas destinados ao ambito nacional, imagens
personalizadas obedecendo a formatacao, conforme especificacoes e dimensoes:

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

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

2.1.3.1.5. independentemente da fonte utilizada pela CONTRATANTE, no ato da
transmissao, a impressao no formulario de entrega do Telegrama sera sempre na fonte
Helvética, tamanho 12;

2.1.3.1 .6. Acompanhar o historico dos reglstros de transacoes disponibilizados pelo
sistema da ECT no site: www.telegrama.com.br, para verificar a exatidao dos dados do seu
controle;

2.1.3.1.7. Fiesponsabilizar-se pela seguranca de seus equipamentos, resguardando
o sigilo dos dados de acesso aos servicos fornecidos pela ECT contra qualquer ato, uso
indevido, fraude ou violagao perpetrada por "Hackers" ou por seus funcionarios;

2.1.3.1.8. Para as remessas de Telegramas disponibilizadas por meio de Midia
Eletronica, com faturamento no valor do canal Internet, a CONTRATANTE disponibilizara
o arquivo de Telegrama, de acordo com o layout fornecido pela ECT para captacao e
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de acesso utilizados, conforme descrito a seguir:

2.1.3.1. Condigoes especificas para utilizagao do Canal Internet para
transmissao de Telegramas e Cartas:

2.1.31.1. Possuir acesso a Rede Internet;

2.1.3.1.2. lnformar o codigo de acesso (corresponde ao(s) l'lUITl8I'0(S) do(s)
cartéo(oes) de postagem), quando da utilizacao do(s) sen/ico(s);

2.1.3.1.3. Instalar aplicativos Sistema de Postagem Eletronica — SPE. Escritorio ou
Corporativo, fornecidos gratuitamente pela ECT, para transmissao do Telegrama e Carta
via Internet, em sua estacao de trabalho ou em seu servidor. nao sendo autorizado a
CONTRATANTE, efetuar alteracoes nos referidos sistemas, nem disponibilizacao a
terceiros;

2.1.3.1.4. Para os servicos adicionais Copias de Telegrama — (CC) e Pedidos de
Confirmacao de Entrega (PC), conforme descrito no subitem 1.1. deste Contrato, a
CONTRATANTE, devera instalar 0 ACROBAT - Reader 5.0 ou superior, em suas estacoes
de trabalho, para 0 recebimento eletronico;

2.1.3.1.4.1. Utilizar nos Telegramas destinados ao ambito nacional, imagens
personalizadas obedecendo a formatacao, conforme especificacoes e dimensoes:

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

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

2.1.3.1.5. independentemente da fonte utilizada pela CONTRATANTE, no ato da
transmissao, a impressao no formulario de entrega do Telegrama sera sempre na fonte
Helvética, tamanho 12;

2.1.3.1 .6. Acompanhar o historico dos reglstros de transacoes disponibilizados pelo
sistema da ECT no site: www.telegrama.com.br, para verificar a exatidao dos dados do seu
controle;

2.1.3.1.7. Fiesponsabilizar-se pela seguranca de seus equipamentos, resguardando
o sigilo dos dados de acesso aos servicos fornecidos pela ECT contra qualquer ato, uso
indevido, fraude ou violagao perpetrada por "Hackers" ou por seus funcionarios;

2.1.3.1.8. Para as remessas de Telegramas disponibilizadas por meio de Midia
Eletronica, com faturamento no valor do canal Internet, a CONTRATANTE disponibilizara
o arquivo de Telegrama, de acordo com o layout fornecido pela ECT para captacao e
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transmisséo dos Telegramas;

2.1.3.2. Condigao especifica para utilizagéo do Canal Fonado, para
transmissao de Telegramas por telefone, por meio da Central de Atendimento ao
Cliente dos Correios - CAC:

2.1.3.2.1. Utilizar a Central de Atendimento ao Cliente dos Correios — CAC pelos
telefones:
- 3003-0100: para capitals e regioes metropolitanas
- 0800-725-7282: demais localidades;

2.1.32.2. Fornecer ao atendente os dados da empresa, codigo aclministrativo,
numero do cartao de postagem e outros que forem solicitados, para efeitos de identificacao
e posterior inclusao no faturamento do servico prestado;

2.1.32.3. O uso do Canal Fonado incidira o pagamento de Taxa de Administracao
Telegrama Fonado;

2.1.3.3. Condigoes especificas para utilizacao do Canal Balcao de Agéncia,
servico de envio de telegramas em Agéncias de Correios:

2.1 .3.3.1. Utilizar as Agéncias de Correios credenciadas em Contrato para envio de
seus Telegramas:

2.1.3.32. Utilizar 0 produto “Formulario de Telegramas - 74100009-1 (Telegrama
Pré-Page 130 palavras)”;

2.1.33.3. Apresentar o formulario preenchido ao atendente, juntamente com o
cartéo de autorizacao de postagem fornecido pela ECT;

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Fornecer o(s) cartao(oes) de postagem para utilizacao dos servicos
Telematicos, inclusive para o servico de FAX POST, entregando-os aos representantes
credenciados pela CONTRATANTE;

2.2.1.1. Fornecer 0 codigo de acesso (que corresponde ao(s) nL'imero(s) do(s)
cartao(oes) de postagem) para utilizacao dos sen/icos Telegrama e Carta Via Internet,
entregando-os aos representantes credenciados pela CONTRATANTE;

2.2.1.1.1. Fornecer via email, as informacoes de postagem (codigo de acesso e
senha) para utilizacao dos sen/icos Telematicos e Carta Via Internet, em substituicao ao
cartéo de postagem fisico mediante solicitacao formal da CONTRATANTE;

2.2.1.2. O codigo de acesso é igual ao ntimero do cartao de postagem;

2.2.1.3. Fleceber dos representantes credenciados pela CONTRATANTE, por meio
das Agéncias autorizadas, em ambito nacional, as mensagens de FAX POST e
providenclar sua transmissao para o FAX da CONTRATANTE;
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transmisséo dos Telegramas;

2.1.3.2. Condigao especifica para utilizagéo do Canal Fonado, para
transmissao de Telegramas por telefone, por meio da Central de Atendimento ao
Cliente dos Correios - CAC:

2.1.3.2.1. Utilizar a Central de Atendimento ao Cliente dos Correios — CAC pelos
telefones:
- 3003-0100: para capitals e regioes metropolitanas
- 0800-725-7282: demais localidades;

2.1.32.2. Fornecer ao atendente os dados da empresa, codigo aclministrativo,
numero do cartao de postagem e outros que forem solicitados, para efeitos de identificacao
e posterior inclusao no faturamento do servico prestado;

2.1.32.3. O uso do Canal Fonado incidira o pagamento de Taxa de Administracao
Telegrama Fonado;

2.1.3.3. Condigoes especificas para utilizacao do Canal Balcao de Agéncia,
servico de envio de telegramas em Agéncias de Correios:

2.1 .3.3.1. Utilizar as Agéncias de Correios credenciadas em Contrato para envio de
seus Telegramas:

2.1.3.32. Utilizar 0 produto “Formulario de Telegramas - 74100009-1 (Telegrama
Pré-Page 130 palavras)”;

2.1.33.3. Apresentar o formulario preenchido ao atendente, juntamente com o
cartéo de autorizacao de postagem fornecido pela ECT;

2.2. A ECT se obriga a:

2.2.1. Fornecer o(s) cartao(oes) de postagem para utilizacao dos servicos
Telematicos, inclusive para o servico de FAX POST, entregando-os aos representantes
credenciados pela CONTRATANTE;

2.2.1.1. Fornecer 0 codigo de acesso (que corresponde ao(s) nL'imero(s) do(s)
cartao(oes) de postagem) para utilizacao dos sen/icos Telegrama e Carta Via Internet,
entregando-os aos representantes credenciados pela CONTRATANTE;

2.2.1.1.1. Fornecer via email, as informacoes de postagem (codigo de acesso e
senha) para utilizacao dos sen/icos Telematicos e Carta Via Internet, em substituicao ao
cartéo de postagem fisico mediante solicitacao formal da CONTRATANTE;

2.2.1.2. O codigo de acesso é igual ao ntimero do cartao de postagem;

2.2.1.3. Fleceber dos representantes credenciados pela CONTRATANTE, por meio
das Agéncias autorizadas, em ambito nacional, as mensagens de FAX POST e
providenclar sua transmissao para o FAX da CONTRATANTE;
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2.2.1.4. Receber as mensagens transmitidas do FAX da CONTRATANTE e
providenciar a sua entrega;

2.2.1.5. Emitir os Comprovantes, indicando, além dos dados necessaries para
emissao da fatura, o flUlTl6l'O do contrato e respectivo codigo do sen/loo (FAX POST);

2.2.2. Disponibilizar os servicos adicionais correspondentes a cada servico e canal.
para utilizacao dos usuarios;

2.2.2.1. Captar, transmitir, imprimir e entregar os Telegramas, Cartas via Internet e
Fax Post com ou sem sen/icos adicionais, nos enderecos indicados, a qualquer pessoa
civilmente capaz que se apresente para recebé-los, dela colhendo assinatura, data e hora
de entrega;

2.2.2.2. Nos Iocais onde nao houver entrega domiciliaria, os objetos serao
entregues internamente, em uma unidade propria da ECT, para posterior retirada pelo
destinatario;

2.2.2.3. Entregar ao remetente os Pedidos de Confirmacao de Entrega (PC) com as
devidas irlformacoes da entrega, por meio de Correio Convencional OU via e-mail;

2.2.2.4. Entregar ao remetente, o Aviso de Recebimento - AR com as devidas
informacoes por meio do Correio Convencional;

2.2.2.5. Entregar ao remetente as Copias de Telegrama (CC), por meio de Correio
convencional Du via e-mail;

2.2.3. Disponibilizar, sem onus, 0 aplicativo Sistema de Postagem Eletronica -
SPE a CONTRATANTE, de acordo com a opcao escolhida, SPE simples, escritorio ou
corporativo, com todas as funcionalidades que permitam a transmissao do Telegrama e
Carta via Internet;

2.2.3.1. Disponibilizar sem onus o acesso ao site: www.telegrama.com.br , por meio
de codigo de acesso e senha, para uso do aplicativo Sistema de Postagem Eletronica
Simples e acompanhamento do historico dos registros de transacoes de toda a familia
SPE’s;

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

2.2.5. Fornecer a CONTRATANTE o codigo de identificacao relativa a imagem.
personalizada no Sistema, objetivando a lnsercao destas nos Telegramas destinados ao
ambito nacional, submetidos pelo canal Internet;

2.2.6. Fornecer a CONTRATANTE 0 modelo de layout do arquivo de Telegrama
para caso de utilizacao de Midia eletronica;

2.2.7. Receber da CONTRATANTE, por meio de midia eletronica, os disquetes ou
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2.2.1.4. Receber as mensagens transmitidas do FAX da CONTRATANTE e
providenciar a sua entrega;

2.2.1.5. Emitir os Comprovantes, indicando, além dos dados necessaries para
emissao da fatura, o flUlTl6l'O do contrato e respectivo codigo do sen/loo (FAX POST);

2.2.2. Disponibilizar os servicos adicionais correspondentes a cada servico e canal.
para utilizacao dos usuarios;

2.2.2.1. Captar, transmitir, imprimir e entregar os Telegramas, Cartas via Internet e
Fax Post com ou sem sen/icos adicionais, nos enderecos indicados, a qualquer pessoa
civilmente capaz que se apresente para recebé-los, dela colhendo assinatura, data e hora
de entrega;

2.2.2.2. Nos Iocais onde nao houver entrega domiciliaria, os objetos serao
entregues internamente, em uma unidade propria da ECT, para posterior retirada pelo
destinatario;

2.2.2.3. Entregar ao remetente os Pedidos de Confirmacao de Entrega (PC) com as
devidas irlformacoes da entrega, por meio de Correio Convencional OU via e-mail;

2.2.2.4. Entregar ao remetente, o Aviso de Recebimento - AR com as devidas
informacoes por meio do Correio Convencional;

2.2.2.5. Entregar ao remetente as Copias de Telegrama (CC), por meio de Correio
convencional Du via e-mail;

2.2.3. Disponibilizar, sem onus, 0 aplicativo Sistema de Postagem Eletronica -
SPE a CONTRATANTE, de acordo com a opcao escolhida, SPE simples, escritorio ou
corporativo, com todas as funcionalidades que permitam a transmissao do Telegrama e
Carta via Internet;

2.2.3.1. Disponibilizar sem onus o acesso ao site: www.telegrama.com.br , por meio
de codigo de acesso e senha, para uso do aplicativo Sistema de Postagem Eletronica
Simples e acompanhamento do historico dos registros de transacoes de toda a familia
SPE’s;

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

2.2.5. Fornecer a CONTRATANTE o codigo de identificacao relativa a imagem.
personalizada no Sistema, objetivando a lnsercao destas nos Telegramas destinados ao
ambito nacional, submetidos pelo canal Internet;

2.2.6. Fornecer a CONTRATANTE 0 modelo de layout do arquivo de Telegrama
para caso de utilizacao de Midia eletronica;

2.2.7. Receber da CONTRATANTE, por meio de midia eletronica, os disquetes ou
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CD5 para tratamento e envio dos Telegramas, mediante acordo entre as partes;

2.2.8. Devolver a CONTRATANTE o resultado da importacao de seu arquivo em
Midia Eletronlca, indicando os Telegramas processados e os rejeitados;

2.2.9. Devolver a CONTRATANTE, via Postal, os Telegramas e as Cartas via
Internet cuja entrega fislca ao destinatario nao tenha sido possivel, indicando a causa
determinants da impossibilidade, na forma regulamentar;

2.2.10. Disponibilizar no Canal Internet 0 servigo adicional de Telegramas com
imagens para objetos destinados ao ambito nacional;

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

2.2.10.2. Cadastrar imagens personalizadas de clientes para uso exolusivo da
CONTRATANTE;

3. Da Remuneragao e Reajuste

3.1. Pregos e Tarifas

3.1.1. A CONTRATANTE pagara pela execucao do Servico de Telegrama de
acordo com os canals de acesso utilizados, Carta via Internet, Fax Post e Services
Adicionais e/ou Produtos adquiridos, as tarifas constantes da: Tabela de Precos e Tarifas
de Servicos Nacionais; e de Tarifa de Telegramas lnternacionais;

3.1.1.1. Para transmissao de Telegramas, a CONTRATANTE, podera optar em
utilizar os 3 (trés) canals de acesso (Internet. Fonado e Balcao de Agéncia), conforme tarifa
vigente para cada meio de acesso;

3.1.1.2. Pela utilizacao do Canal Fonado, sera acrescida ao valor a Taxa de
Administracao Telegrama Fonado, constante da Tabela de Precos e Tarifas de Senlicos
Nacionais;

3.1.1.3. Pelo agendamento do dia da entrega do Telegrama (Pré-datado) e pela
Insercao de imagem, nao sera cobrado nenhum preco adicional;

3.1.1.4. Pela utilizacao do servico de Carta via Internet, sera cobrada a tarifa
correspondente ao da Carta Registrada Comercial, conforme Tabela de Precos e Tarifas
de Servicos Nacionais vigente;

3.1.1.5. Para utilizacao da forma de envio Midia. sera cobrada a tarifa referente ao
Telegrama postado no canal Internet;

4. Disposicoes Gerais

4.1. O Telegrama com imagem somente esta dlsponivel no Canal Internet, para
Telegramas destinados ao ambito nacional;

FOLHA: Q, DFTRANS — Transpone Urbano do Distrito Federal
F PROCESSOI 098002.656/2014 Sobrelola — Ala Sul — Brasilia DF

—‘—Ma-t4:ic|.1l.t_-30‘ 2s4._2_i3-1 Telefone: (61) 3043-0409 CEP: roast -900
_‘__"'““—) H—‘_“' SAIN — Setor Areas Isolaclas Norte - Estacao Rodoferroviarlai Flubrir:.a;__ > _

I
ll GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

,1 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
,1,’ DFTRANS —TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

l___'_fl__n| DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FlNANCEIRA
F \ GERENCIA DE CONTRATOS E LICITACDES

CD5 para tratamento e envio dos Telegramas, mediante acordo entre as partes;

2.2.8. Devolver a CONTRATANTE o resultado da importacao de seu arquivo em
Midia Eletronlca, indicando os Telegramas processados e os rejeitados;

2.2.9. Devolver a CONTRATANTE, via Postal, os Telegramas e as Cartas via
Internet cuja entrega fislca ao destinatario nao tenha sido possivel, indicando a causa
determinants da impossibilidade, na forma regulamentar;

2.2.10. Disponibilizar no Canal Internet 0 servigo adicional de Telegramas com
imagens para objetos destinados ao ambito nacional;

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

2.2.10.2. Cadastrar imagens personalizadas de clientes para uso exolusivo da
CONTRATANTE;

3. Da Remuneragao e Reajuste

3.1. Pregos e Tarifas

3.1.1. A CONTRATANTE pagara pela execucao do Servico de Telegrama de
acordo com os canals de acesso utilizados, Carta via Internet, Fax Post e Services
Adicionais e/ou Produtos adquiridos, as tarifas constantes da: Tabela de Precos e Tarifas
de Servicos Nacionais; e de Tarifa de Telegramas lnternacionais;

3.1.1.1. Para transmissao de Telegramas, a CONTRATANTE, podera optar em
utilizar os 3 (trés) canals de acesso (Internet. Fonado e Balcao de Agéncia), conforme tarifa
vigente para cada meio de acesso;

3.1.1.2. Pela utilizacao do Canal Fonado, sera acrescida ao valor a Taxa de
Administracao Telegrama Fonado, constante da Tabela de Precos e Tarifas de Senlicos
Nacionais;

3.1.1.3. Pelo agendamento do dia da entrega do Telegrama (Pré-datado) e pela
Insercao de imagem, nao sera cobrado nenhum preco adicional;

3.1.1.4. Pela utilizacao do servico de Carta via Internet, sera cobrada a tarifa
correspondente ao da Carta Registrada Comercial, conforme Tabela de Precos e Tarifas
de Servicos Nacionais vigente;

3.1.1.5. Para utilizacao da forma de envio Midia. sera cobrada a tarifa referente ao
Telegrama postado no canal Internet;

4. Disposicoes Gerais

4.1. O Telegrama com imagem somente esta dlsponivel no Canal Internet, para
Telegramas destinados ao ambito nacional;
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4.2. Para envio de Telegramas destinados ao ambito Internacional, somente sera
autorizada utilizacao do sen/ico adicional Copia do Telegrama;

4.3. A ECT disponibiliza a CONTRATANTE. em todos os canais de captacao do
servico de Telegrama, a opcao de Telegrama Pré-datado.

5. Vigéncia do ANEXO

5.1. A partir da inclusao deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento
do Contrato originario ou. antes desta data, por meio de assinatura de Termo Aditivo,
conforme descrito do subitem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte.
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4.2. Para envio de Telegramas destinados ao ambito Internacional, somente sera
autorizada utilizacao do sen/ico adicional Copia do Telegrama;

4.3. A ECT disponibiliza a CONTRATANTE. em todos os canais de captacao do
servico de Telegrama, a opcao de Telegrama Pré-datado.

5. Vigéncia do ANEXO

5.1. A partir da inclusao deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento
do Contrato originario ou. antes desta data, por meio de assinatura de Termo Aditivo,
conforme descrito do subitem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz parte.
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APENSO GLOSSARIO

Servico de Telegrama — compreende a captacao de mensagens expresses tipo Telegrama,
pelos canals Internet, Fonado e Balcao de Agéncia, para transmissao eletronica e entrega
fisica, no ambito nacional ou internacional, ao destinatario, de acordo com os
procedimentos operacionais de cada produto ou sen/ico;

Senrico de Fax Post. é o servico que a ECT disponibiliza em suas unidades de atendimento,
em trés modalidades de origem e destino:

~ Fax do usuario (remetente) para o Fax da Agéncia da ECT, a mensagem é entregue
flsicamente ao destinatario;

v Fax da Agéncia ECT para 0 Fax do Usuario;
1 Fax da Agéncia ECT para 0 Fax da Agéncia ECT, para entrega fisica da mensagem

ao destinatario.

Canal Internet e o meio de acesso para transmissao de Telegrama via Web;

Canal Fonado - servico de envio de telegramas por telefone, por meio da Central de
Atendimento ao Cliente dos CORREIOS — CAC - pelos telefonesz
- 3003-0100: para capitals e regioes metropolitanas
- 0800-725-7282: demais localidades;

Canal Balcao de Agéncia - servico de envio de Telegramas em Agéncias de Correios;
Considerar como Canal Balcao de Agéncia, todos os telegramas que sac postados nas
Agéncias Proprias, Agéncias Franqueadas, Agéncia Comercial de Correios Tipo 1 (Propria
e Terceirizada). Agéncia Filatélica. Agéncia de Correio Satélite, Agéncia de Correio
Comunitaria e o Centro de Sen/icos Telematicos — CST.

Midia Eletronica - meio eletronico contendo arquivos de dados de Telegramas em layout
especifico;

Carta via Internet - E o service por meio do qual pode ser remetido diretamente através da
web, de seu desktop, cartas registradas, com ou sem AFI;

Sistema de Postagem Eletronica — SPE é um sistema que tem como objetivo facilitar O
envio de Telegramas e Cartas com a utilizacao da Internet, que possibilita 0 acesso direto
com os Correios, em ambiente seguro, dlsponivel nas versées — SPE simples, SPE
escritorio e SPE corporativo;

No canal Internet sera disponibilizada o uso de imagem. A lnsercao de imagem -
Telegrama contendo desenhos graficos, ilustracoes ou textos no cabeoalho e/ou rodape,
serao oferecidos de forma gratuita. As imagens sao disponibilizadas pela ECT ou
fornecidas pelo cliente, mediante cadastramento prévio; Pré-datado — servico adicional
oferecido de forma gratuita ao cliente, onde se agenda a data da entrega;

Sen/i<;os Adicionais:
~ Pedido de Confirmacao de Entrega — PC: senrico adicional pago, que informa ao

remetente os dados de entrega do Telegrama, nome do recebedor, data e hora;
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~ Copia do Telegrama - servico adicional pago que disponibiliza ao remetente a copia
do texto contendo os dados de encaminhamento do Telegrama enviado. Disponivel
tambem para os Telegramas lnternacionais.

0 AR - Aviso de Recebimento - E o servico que, através do preenchimento de modelo
proprio, permite comprovar, junto ao remetente, a entrega de objeto postado sob
registro, com ou sem declaracao de valor.
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