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bTERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Na
9912402961 QUE ENTRE SI FAZEM MUNICÍPIO DE
JAGUARIUNA E A EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS ETELÉGRAFOS.

CONTRATANTE

'3

CONTRATADA

8

TA CONTRATO MÚLTIPLO PADRÃO / APOSTILAMENTO

DIRETORIA REGIONAL SÀO PAULO INTERIOR
GERENCIA DESUPORTEAVENDAS

EHF 170112

@

  ECÍ : de 20 de
março de 1969.
Nome da Diretoria Regional:
Diretoria Regional São Paulo Interior

CNPJ/MF/DR/SPl:
34.028.316/7101-51

  Endereço: l Cidade: l UF
Praça Dom Pedro 11, no. 4-55 IBauru ISP

CEP:
17015-905

  Telefone:telefone: Endereço EletrÕliiéÓI
(14) 3108-4340 cevar-soi(ã>correios.com.br

  WILSON ABADIO DE OLIVEIRA

  RG:
8.285.888 SSP/SP 864.41 0.438-1 5

  GERENTE DEVE
DONIZETEPEREIRA BARBOSA

  RG:
20.151.813

CPF
093.010.408-08

Razão Social:
MUNICÍPIO DEJAGUARIUNA
CNPJ/MF
46.410.866/0001-71

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome Fantasia: Ramo de Atividade:
84.1 1 -6-00 -- Administração oública em aÊral

Endereço:
R ALFREDO BUENO. 1235
Cidade: ]ÜF"
JAGUARIUNA lsP l1382n.nnn
Telefone :
19 3867 9841

FAX: Endereço Eletrõnico:
saloaíâ)iaauaríuna.sn aov hr

Nome do Responsável:
TARCISIO CLETO CHIAVEGATO
Cargo:
PREFEITO

RG: ICPF
7.481.699-8 1056.597 528-53

Nome do Responsável:
GUSTAVO DURLACHER
Cargo:
SECRETARIO MUNICIPAL

RG:
SECRETARIO
MUNICIPAL

CPF
050.245.348-67
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As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do
presente instrumento, elaborado conforme disposto na Lei 8.666/93, o TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N' 9912402961, de acordo com as seguintes
cláusulas e condições:

CLAUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto:

- Alterar no Contrato Múltiplo n'. 9912402961 o(s) representante(s) legal(is) da
Contratada.

As alterações serão efetivadas quando da assinatura deste Termo

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo passará a vigorar a partir da data de sua assinatura até o término
do Contrato Original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Com as alterações constantes deste Termo Aditivo, ficam inalteradas e ratificadas todas as
demais cláusulas e condições do Contrato n'. 991 2402961 l

CLAUSULAQUARTA-DOFORO
Para dirimir as questões oriundas deste Termo Aditivo, será competente o Foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária de Bauru/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Por estarem justos
igual teor e forma,

assinam o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de
testemunhas abaixo: /' '~

Bauru/SP

PELA

76

PELA ECT

TARCISIO CLETO CHIAVEGATO
PREFEITO

TA CONTRATO MÚLTIPLO PADF{ÃO / APOSTILAMENTO
DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR

GERENCIA DESUPORTEAVENDAS
EHF170112

2
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TA CONTRATO MÚLTIPLO PADRÃO / APOSTILAMENTO

DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
GERÉNCIADESUPORTEAVENDAS

EHF170112

SERVIÇOS
CONTRATADOS

(código/discriminação)

INICIO DO
SERVIÇO

TERMINO DO
SERVIÇO

PERIODICIDADE
DACOTAMÍNIMA

COTA MÍNIMA
EXCLUSIVA?

UNIDADE DE
VINCULAÇÃO

Aquisição de Produtos 09/09/2016 09/09/2021 Não há Não Todas as Unidades
Próprias

Carta Comercial 09/09/2016 09/09/2021 Não há Não Todas as Unidades
Próprias e AGF's

Sedex 40096 09/09/2016 09/09/2021 Não há Não Todas as Unidades
Próprias e AGF's

FICHA RESUMO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE
PRODUTOS

DATA

1 6 nF7

CONTRATANTE Ilg&I@gggãÜ198 ÜI g NÚMERO DO CONTRATO

MUNICÍPIO DEJAGUARIUNA 9912402961

CÓDIGOADM PRAZO DEVIGÊNCIACONTRATUAL

16266951 09/09/2016 a 09/09/2021

CICLO DE FATURAMENTO (PERÍODO BASE) VENCIMENTO DAFATURA

Serviços prestados do dia 01 ao dia 31 do mês
seguinte.

Dia 23 do mês seguinte ao da prestação do serviço
IPeríodo Base)

ENTREGADAFATURA DISPONIBILIZAÇÃO DAFATURA

DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA
NO ENDEREÇO PRE-ESTABELECIDO

5 (cinco) dias antes do vencimento da fatura.

Obs.: Na hipótese de haver atraso na
disponibilização da fatura, o vencimento será
prorrogado pelo número de dias do referido atraso.

DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA
FATURANAINTERNET

1 0 (dez) dias antes do vencimento da fatura.

Ficarão disponibilizadas no endereço
bUp:#www2.correios.com.br/produtos servicos/sfc/d
efault.cfm as faturas (com código de barras) e os
correspondentes extratos, contendo analiticamente
os lançamentos que deram origem ao referido
documento de cobrança.

DRDEORIGEM DOCONTRATO ÓRGÃOGESTORDOCONTRATO

DR/SPI GEVEC

FATURAMENTO

[] DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO
Eg CENTRALIZADO
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TARCISIO CLETO CHIAVEGATO
PREFEITO

GU!
SECRE'

DURLACHER
.RIO MUNICIPAL GERENTEDEVENDASCORPORATIVAS

TA CONTRATO MÚLTIPLO PADRÃO / APOSTILAMENTO
DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR

GERÊNCIA DESUPORTEAVENDAS
EHF170112
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SERVIÇOS

CONTRATADOS

(código/discriminação)

INICIO DO
SERVIÇO

TERMINO DO
SERVIÇO

PERIODICIDADE
DACOTAMINIMA

COTA
MÍNIMA

EXCLUSIVA?

UNIDADE DE
VINCULAÇÃO

  PAC 09/09/2016 09/09/2021 Não há Não
Todas as

Unidades Próprias
e AGF's

  Internacional 09/09/2016 09/09/2021 Não há Não
Todas as

Unidades Próprias
e AGF's

  Telemáticos 09/09/2016 09/09/2021 Não há Não
Todas as

Unidades Próprias
e AGF's

  Remessa Local c/
comprovante

09/09/2016 09/09/2021 Não há Não Todas as unidades
propnas

# Produção de Objetos
(tabela base 76295) 16 DEZ 2016 09/09/2021 Não há Não

Todas as unidades
proprias

\

Distribuição de
Faturas de

Abastecimento de
Agua ou Energia

1 6 DEZ 2016 09/09/2021 Não há #'
Todas as unidades

propnas

PELA CONTRATANTE: l)IÍllllBI/' PELA ECT:



CONTRATO N' 9912402961 ANEXO NO

l.Definições

1.1. 0 Serviço Adicional Produção de Objetos Postais consiste na recepção de
arquivos eletrõnicos com dados variáveis, processamento da informação, geração de
mensagens, dobragem, envelopamento, fechamento, franqueamento e triagem.

2. Obrigações da CONTRATANTE

2.1. Fornecer os leiautes das mensagens a serem produzidos em formato
eletrõnico acordado entre as partesl

2.1 .1 . Na hipótese de a CONTRATANTE não possuir os leiautes das mensagens a
serem produzidas em formato eletrõníco, deverá fornecer todas as informações
necessárias ao desenvolvimento dos leiautesl

2.2. Fornecer leiaute do arquivo eletrõnico com dados variáveis a serem inseridos
nas mensagensl

2.3. Fornecer arquivo de teste, de acordo com o leiaute estabelecido no item 2.2

2.4. Analisar e aprovar os modelos de mensagens desenvolvidos pela
CONTRATADA; ' '

2.5. Encaminhar à CONTRA TADA, por meio eletrõnico, arquivo eletrõnico com
dados variáveis a serem inseridos nas mensagens, de acordo com o leiaute estabelecido
no item 2.2;

2.5. 1. O encaminhamento do citado no item 2.5 deverá ocorrer conforme prazos
estabelecidos no subitem 7. 7;

2.6. Fornecer informações e documentos necessários à prestação dos serviços
objeto deste Anexo Contratual;

2. 7. Responder pelo cumprimento das exigências relativas à documentação fiscal,
na forma da legislação vigente, bem como por todo e qualquer tributo que possa ou venha
a ser exigido, decorrente do conteúdo das mensagens postadas.

3. Obrigações da CONTRATADA (ãP

3.1 . Desenvolver e/ou adequar os leiautes das mensagens a serem produzidasl /-\ '\>
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3.2. Desenvolver rotina de inserção de dados variáveis nas mensagens

3.3. Disponibilizar canal de comunicação para as transferências de arquivos:

3.4. Produzir as mensagens conforme modelo aprovado pela CONTRATANTE,

3.5 Produzir as mensagens, conforme prazos estabelecidos entre as partes na
Ficha Técnica do serviço;

3.6 Encaminhar as mensagens produzidas, conforme prazos estabelecidos entre
as partes na Ficha Técnica do serviço;

4. Preços e Reajuste

4. 1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores constantes da Tabela
de Preços vigente específica para o serviço, de acordo com preços os definidos pela
CONTRATANTE, conforme Tabela Base e variações SAP 01 e SAP 02.

4. 1. 1. Para uso das tabelas relativas às variações SAP 01 e SAP 02, foram
estabelecidos Valores de Contrapartida Mínima -- VCM, nas periodicidades mensal,
semestral e anual, distintos para cada variação. Na hipótese de não ser atingido o VCM
definido para cada período, haverá a cobrança da complementação financeira em fatura

4. 1. 1. 1.0s preços da Tabela Base independem da quantidade de objetos, não
havendo exigência de VCM em nenhuma das periodicidades previstas.

4. 1.1.2. As definições da Tabela Base, variações SAP 01 ou SAP 02, bem como
os VCM correspondentes aos períodos mensal, semestral ou anual serão indicadas na
Ficha Resumo anexa ao presente contrato.

4.1.1.3. A substituição, por opção da CONTRATANTE, da Tabela Base ou de
suas variações, selecionada inicialmente para o presente serviço, por outra conforme
composição da Tabela de Preços indicada no subitem 4.1, bem como a alteração da
periodicidade do Valor de Contrapartida Mínima, prevista no subitem 4.1.1. deverão ser
formalizadas mediante alteração da Ficha Resumo e da Ficha Técnica, devidamente
assinadas pelas partes.

4. 1. 1.4. O VCM semestral e anual serão calculados considerando a vigência Inicial
:la contratação do presente serviço, respeitando-se o período base (ciclo) de faturamento
do contrato.

4.1.1.5. O Valor de Contrapartida Mínima será cobrado após o segundo período
base (ciclo) de faturamento indicado na Ficha Resumo anexa, contado a partir do ciclo
inicial de faturamento, independentemente do dia de assinatura, vigência do contrato e da
periodicidade escolhida pela CONTRATANTE.

4.2. Os preços estabelecidos entre as partes incluem todos os tributos e dema
encargos legais porventura existentes;

Is

P
4

Anexo Produção de Objetos - Contrato Múltiplo

GERÊNCIA De éiiFÓRTEÃ \7Êi:ii5Ãg
Versão atualizada em 01/12/2015
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extracontratual;

v''
D

5. Condições de Pagamento

qual este ANEXO faz parte;pagamento estão previstas na Cláusula Sexta do contrato do

--...~ 6. A CONTRATADA não se responsabiliza

6. 1. Pela demora na execução de qualquer serviço, resultante de omissão ou erro
por parte do remetente;

6.2. Por prejuízos indiretos e benefícios não realizados:

6.3. Por mensagem conflscada ou destruída por autoridade competente,

6.4 Por alterações nas condições de prestação do serviço em consequencia de
caso fortuito ou de força maior; ' ' ' ' ''

7. Disposições Gerais

7.1 . A prestação dos serviços previstos no presente Anexo será iniciada pela
30NTMTADA, assim que forem cumpridas pela CONTRATANTE todas as exigências
estabelecidas na cláusula segunda do presente anexo; '' ' '

7 2. Ocorrendo irregularidade na execução do serviço, caberá à parte prejudicada
'azer a reclamação, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias a parar da data da ocorrência.

r.3. A CONTRATANTE e a CONTRATADA ajuntarão, previamente. os
procedimentos e rotinas operacionais indispensáveis à implementação do serviço
constante deste ANEXO; ' ' ' '

7.4. As partes deverão guardar sigilo absoluto sobre os documentos informações e

da Lel n' 6.538 de 22/06/1978; erviços prestados nas condições expressas no Artigo 41

7.5. O prazo para execução .de.quaisquer alterações no modelo da mensagem ou
no leiaute do arquivo de dados variáveis deverá ser acordado entre as partes. ''

K
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7.6. Cada arquivo de dados variáveis encaminhado pela CONTRATANTE deve

possuir quantidade de mensagens que oscile dentro dos limites (mínimo e máximo)
acordados entre as partes na Ficha Técnica do serviço.

7. 7. Os arquivos eletrânicos com dados variáveis a serem inseridos nas
mensagens deverão ser disponibilizados pela CONTRATANTE em dias úteis até às
14h00

7. 7. 1. Para os arquivos eletrõnicos com dados variáveis a serem inseridos nas
mensagens disponibilizados até o horário estabelecido no item 7. 7, a produção e o
encaminhamento se darão dentro do prazo estabelecido entre as partes na Ficha Técnica
do serviço.

7. 7.2. Para arquivos encaminhados após o horário estabelecido no item 7. 7, será
acrescido um dia útil ao prazo acordado conforme subitem 7. 7. 1;

7.8. Para remessas diárias com quantidades superiores às acordadas entre as
partes na Ficha Técnica do serviço, os prazos para produção e encaminhamento deverão
ser revistos em comum acordo;

8. Vigência deste Anexo

8. 1. O presente ANEXO terá sua vigência iniciada a partir da data de assinatura
das partes e encerrada e finalizada por ocasião do encerramento do Contrato originário,
ou em caráter excepcional, conforme descrito no subitem 2.2. do Contrato ao qual ele faz
parte

/i-
4

hVersão atualizada em 01/12/201 5
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SISCON no. 1 701 1 2 SECC/SUTEC/GESUV/DR-Spl
Bauru, 30/11/2016

TARCISIO CLETO CHIAVEGATO
R ALFREDO BUENO. 1235
JAGUARIUNNSP - 13.820-000

Assunto: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N' 991 2402961/2016

Contratante MUNICÍPIO DEJAGUARIUNA

Contratada

Objeto:

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Inclusão e exclusão de serviços

'3
Fica por meio deste instrumento estabelecida a inclusão e exclusão dos serviços efetivados por este
Termo de Apostilamento de acordo com o estabelecido na Cláusula SEGUNDA do referido contrato.
bem como assinatura da Ficha Resumo por ambas as partes.

DAINCLUSÃO

Inclusão(ões) do(s) serviço(s) de Produção de Objetos e Distribuição de Faturas de
Abastecimento de Água ou Energia que terá(ão) sua(s) vigência(s) iniciada(s) conforme Ficha
F< pq i i mr\

DAEXCLUSÃO

Exclusão do anexo de Limite de Dimensões e Pesos que terá(ão) sua(s) vigência(s)
encerrada(s) conforme Ficha Resumo.

WILSON ABADIO DE OLIVEIRA
DIRETOR REGIONAL

SAO PAULOINTERIOR

De acordo

TARCISIO CLETO CHIAVEGATO

TA CONTRATO MÚLTIPLO PADRÃO / APOSTILAMENTO
DIRETORIA REGIONAL SÃÕ PAULO INTERIOR

GERENCIADESUPORTEAVENDAS
EHF170112

q



.€



, Correios <FCONTRATO NO 9912402961 ; ANEXO N'

l.Definições

hís ü n ES$rS:i:u'E:i:.;um:P *! *::5=:ii:J==

Recebimento - AR etM ã podelao ser utilizados os serviços adicionais Registro, Aviso de

q. Obrigações

2.1 . A CONTRATANTE se compromete a

2.1.1 . Definir, de comum acordo com os CORREIOS, aslocalidades
os serviços previstos neste ANEXO serão prestadosl

no âmbito urbano, em que

:j'l .l .l . Informar. aos CORREIOS, os dados necessários de cada Dependência autorizada(s) a
utilizar(em) os serviços para o preenchimento da(s) Ficha(s) Técnica(s). ' '' '''' --'---'

2.1.2. Obedecer às condições gerais de aceitação de objetos quanto ao peso, natureza do

pelos CORREIOSlões' formato, endereçamento e demais normas previamente informadas

2.1 .2.1 . Os invólucrosidos objetos deverão ser previamente submetidos à área operacional dos

2.1 3. Apor nos objetos, nos locais apropriados, o endereço completo e correto do destinatário
e do remetente, com a indicação correta do CEP, bem como fazer constar. no verso dos
mesmos, os motivos determinantes da eventual não entrega, conforme padrão adotado pelos
CORREIOS, para anotações por parte do carteiros '

2.1.4. Definir, juntamente com os CORREIOS, a frequência das coletas, bem como as
quantidades a serem coletadas para cada Dependência autorizada pela CONTRATANTE,
devendo tais informações constar na(s) Ficha(s) Técnica(s);

2.1 .4.1. A quantidade mínima de objetos por coleta é de 1 .000(mil) unidades, independente do
âmbito de entregam

2.1.4.2. Quando houver modificação do local, da quantidade de objetos e da frequência da
roleta deverá ser efetuada a assinatura de nova(s) Ficha(s) Técnica(s) com as especificações
acordadas, com antecedência mínima de 1 5 (quinze) dias da data de vigência das alteraçggq

Õ
&

Q4$TECIMENTO DE ÁGUA OU ENERGIA ELÉTRICA
GERÊNCIA DE gÜPÕRiÊ'Ã'ÇÊNÕÃg

Versão atualizada em 30/1 0/201g

Contrato Múltiplo

#
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2.1 .4.3. Quando não houver previsão de coleta, entregar os objetos nas unidades de postagem
previamente definidas, nos horários acertados com os CORREIOS, observando-se o disposto
neste ANEXOS '

S EHH t: S!:lã:E.Hã'b==E,:l'.:=:.'=.S:.H z Ê lx:
2.1.5.1. Não será aceita a postagem de objetos cujo Aviso
diferente do leiaute-padrão estabelecido pelos CORREIOSI

de Recebimento AR esteja

2 1 6 Entregar, ao preposto dos CORREIOS, no ato da cometa ou da postagem, os objetos
preparados, atendendo às especificações indicadas anteriormente e as seguintes condições:

a) Previamente separados, de acordo com a modalidade de distribuição (ROTA/CEP)

1 - NTRATANTE deverá entregar as faturas, aos
CORREIOS, devidamente separadas por ROTAS, faceadas e encabeçadas, em ordem
seqüencial crescente do percurso da entregam

11 - DbBlbulçãa.egtCEP: os objetos deverão ser entregues de acordo com o Plano
de Triagem e Encaminhamento fornecido pelos CORREIOS, em ordem crescente de CEP

b) Organizados em amarrados, em maços com até 200 (duzentos) objetos, devidamente
encabeçados e faceados, contendo em cada pacote um só tipo de objeto, 'acompanhados de
uma etiqueta com as indicações necessárias ao tratamento dos mesmosl

c) Se.parada em lotes distintos, considerando o âmbito de entrega (local/estadual) e
o caso, o tipo de objeto (simples ou registrado com AR e/ou MP);

sefor

CORREd) OS mpanhados da respectiva Lista de Postagem, conforme modelo adotado pelos

2.2. Os CORREIOS se obrigam a: \.

2.2.1 . Definir de comum acordo com a CONTRATANTE, as localidades, no âmbito urbano. em

HN:,â='?i;âgâ.=T':ilU .IT.=B,'i!?Zãi:l lidEI : :'$:1.:g=.:5'!:

2.2.2. Coletar os objetos em local e horário previamente acertados com a CONTRATANTE
definidos na(s) Ficha(s) Técnica(s) apensa(s); " ' ' " ' --'

entregue pela CONTRATANTE gem, os seguintes critérios para aferição do peso da carga

Ó'
Versão atualizada em 30/1 0/2015 A
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pesagem da carga total (objetos e unitizadores) recebida, excluindo o peso //
verificando se confere com o peso total líquido indicado na Lista de v'

tipo de obia+ nau cora--'--a carga total, extrair uma amostra de objetos para cada porte e
para postagemP- - llciuílçla uo peso medo unitário e quantidade de objetos apresentados

l li lãH: UB U8 ilFI

S:::51,t=!'LJ.:=H'g::gâ::ggE=h='H';.à;R::'=:::; .:
11 -- Caso não seja aceito o peso verificado pelos CORREIOS, solicitar o

ATANTE à unidade de postagem para
o peso, a carga deve ser retirada pelo

2.2 4. Expedir os objetos aos locais de destino e entrega-los nos respectivos endereços. Nos

Atendimento dos CORREIOSlga domiciliária, os objetos serão entregues em uma Un dade de

2.2.5. Entregar os objetos postados sob Registro nos endereços indicados, a qualquer pessoa
civilmente capaz que se apresente para recebê-los e, quando contratado o Serv ço de Av se de

--\ Recebimento - AR, colher a assinatura do recebedor no respectivo formulário do AR

2.2.5.1. Quando se tratar do serviço de Mão Própria - MP, entregar o objeto somente ao
propno destinatário ou ao seu representante legalmente constituído, mediante comprovação de
sua identidade, observadas as seguintes considerações: '' ' ''

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

2.2.5.1.2. Nos casos mencionados no subitem anterior, o empregado encarregado da
distribuição anotará, após o recibo, o nome legível, o número do registro e o órgão emissor do
documento de identidade, bem como o cargo ou função da pessoa credenciada nos campos
reservados em formulário específico. Quando solicitado o serviço de Aviso de Recebimento
deverão ser apostas as mesmas anotações.
Anexo
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2.2.6. Restituir, à CONTRATANTE, os objetos cuja entrega não tenha sido possível
indicando a causa determinante da impossibilidade na forma regulamentar.

sempre

3. Disposições Gerais

3.1 Não cabe qualquer tipo de indenização, por parte dos CORREIOS, em caso de reclamação
com alegação de não-entrega de objetos postados na modalidade simples, tendo em vista que
as características de tratamento e distribuição dos mesmos impossibilitam o rastreamento;

3.2. A responsabilidade dos CORREIOS cessa terminado o prazo de 90 (noventa) dias para a
reclamação de objetos postados sob Registro, a contar da data de entrega ou, da expectativa
de entrega do objeto;

3.3. Não será aceita a postagem de correspondências aglutinadas e endereçadas ao porteiro,
zelador, síndico ou a qualquer outra pessoa, a fim de que estas efetuem a redistribuição aos
respectivos destinatários;

3.3.1 . Entende-se por aglutinação o envio de mais de uma correspondência
diferentes, contidos em um mesmo envoltório.

com destinatários

3.4. A CONTRATANTE é responsável pela integridade e veracidade das informações
constantes na Lista de Postageml

3.5. O presente ANEXO é parte integrante do Contrato celebrado entre CONTRATANTE e os
CORREIOS.

4
Versão atualizada em 30/1 0/2015
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ãêPbcorreios TABELA ESPECIAL CONCESSIONÁRIAS ÁGUA/LUZ

CONTACERTA

Distribuição Convencional de Faturas de Agua/Energia Elétrica - Distribuição POR ROTA
Data de Vigência: 14/12/2015

Ambito Urbano

'1

Informações Complementares:
a) Os preços serão reajustados na mesma data e com o mesmo índice de reajuste do I' Porte da Carta
Comercial:

b) Enquadramento na faixa de postagem: aplicação de acordo com a faixa correspondente ao total da
postagem mensal, independente do destinos

c) Para objetos com peso superior a 20 gramas, aplicar valores constantes na Tabela de Preços e Tarifas do
Serviço Carta Comercial, conforme respectivo portes '

Serviço agregado (incluso no preço):
Coleta Domiciliária: quantidade mínima por cometa de 1.000 unidades independente do destino

Serviços Opcionais:

Registro, Aviso de Recebimento (AR) e Mão Própria (MP): aplicar valores constantes na Tabela de Preços e
Tarifas de Serviços Nacionais. ;

Códigos de Serviço:
3522-0 - DISTRIBUIÇÃO CONTAS ÁGUWLUZ URBANA LOCAL - ROTA
3523-8 - DISTRIBUIÇÃO CONTAS ÁGUNLUZ URBANA ESTADUAL - ROTA

@

VOLUME/MES DESTINO DISTRIBUIÇÃO POR ROTA
PREÇO

Até 250.000 Local 1,07
Estadual

De 250.001 até 500.000 Local 1.06
Estadual

De 500.001 até 1.000.000 Local 1,03
1 15Estadual

De 1.000.001 até 2.000.000 Local 1,01
Estadual

De 2.000.001 até 4.000.000 Local 0,91
Estadual

Acima de 4.000.000 Local 0,87
Estadual





Correios @
TABELADEPREÇOSDOSERVIÇ

Atualizado em: 25/1 1/2C
la de consultam 05/12/2016

SERVIÇO PRODUÇÃO OE OBjã6i
TABELA BASE

QU.q.I'-:lT;DADA DE PÁGllVAS
t'3n'lt:+-==ab n \i tür& ü;nau

gira adiciona

+-

Z

Código:76295

PREÇO

R$ 0,27:F---
i

...Y$BIAÇÃODATAB
T.qBELA ADICIONAL - SA? CI

T D.QDE DEpÁCiNAS

L

COFITRÀP.
l

A j SEMESTRAL

! ANUAL

r RS S0.700,CO

RS 117.009,0G

aX&#f

VARIAÇÃO DATABELA ÉÃII
TA8:LÃ ADICIC)i\!AL - SAF Ü2

.l.'.' .Aõü DEPÀGIN.as PREÇO

la:l Código:76317

SE iVi :STOP.L ns 93.600,00

R$ 216.000,00

Informações Complementa
a) Produção Monocromática

d) Imp'estão de AR nos i;oíf"
:ao 'la auOF preta e suas 'onaiic

grado 3 ruompacto'

iGS (cinza. ect.)

Serviços agregados (incita
a) Tratamento de dados e
b) Autoenvelcpamento dc, :.

'

a

  KS O,14  
:LA BASE   
    Código:76309

  PREÇO  
  ns 0,26  



;



Correios
Anexo Contrato xxxxxxx/aaaa

Início de vigênciià:4

J

J

1-

l L

mensagens poí m

FECHATÉCNICA

L SERVIÇO ADICIONAL PRODUÇÃO DE OBJETOS POSTAIS

ÍjiANTXO No:

1 1 Nome da CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA

Pastagem: Administrativo: 16266951

Regional de faturamento: Identificar regional do Centro de Produção T
l(CDiP) de atendimento. ' ' '' '''''' l SP

Forma de troca de ai'quivo entre os Coü feios e a Contratante: FTP
r' --'- -- ---- .L

Código do Serviço Postal para eiwio das mensagens produzidas: 3522-0

TabelaSAPOP:lxIBASEllSAp01llSAp02
(7629-5) (7630-9) (7631-7)

.lll.I'ipo de impressão 1 1 ; Frente
) ' i2 = Frente e Verso

t n n

1 . 1 : = Autoenveloparr:ente de l folha
Í Tipo de acabamento 2 = Autoenvelopamento de 2 a 5 folhas

3 = Manual (envelope fornecido pela Contratante)

. Campos de tamanho 1 = Fixa 2 = Variável l
i l Arqutvas a serem utill;Lados no padrão TXT l --t ...--.f-

ArquivoComplementar IS=Sim N=Não l
["'''' ''''''-- -------- -- - ------+-----.--- ----.. .- --!.---- -

11 ! 1? 119911e..9-1=y:y? tipo: (Ex : poF, nF, CDR)
' "--' - - -- ------.-.-------------.b

Possui modelo físico do formulário (S/N)

Nome do leiaute do arquivo de serviço (nome do arquivo de dados variáveis que a Contratante envia 't

11?y.glylg.Sl!?me é composto) lgteiro "númerodoroteiro" datedag!!e.çlg.J?q!..L
Nome de '!xempío da arquivo de ser-/iço - roteiro..1..06122016.pdf

!TUT:.:T::l::lT'::lT ]ç : ,;'«'
S = Semanal

O = Outras (especificar)llt' - ------'----- ---"--------------. ----------- . ~ ' ' ''

1 1 C2uantidade mínima de mensagens f)ot' dia

t2unntidade máxima de nlensa(vens poi

r'bsbnn+-ir: aria . m;..l:n .&..

Semana(s) estimada(s) pala post:ageir

11 oral.os de

Correia;s, após o

Crus;ervaÇãü:

F'ELA CONTRATANTES X-.Z,Ziy/'"f PE!-A EC't

='!="al::':O'ig.m SPI

]

l

Características da
produção

2

l
?

N

PDF

S

.]

..L

l = lõ semana 2 = 2a semana
3 = 3a semana 4 = 4a semana

--- L

?o limite prevista l)aia a f)redução das mensagens pelos '
;e.'\.Xo (dias úteis): / l l

l

2 alas

b

TP:RCISIO CLETO ClllAVE
PFIEFEITO

\VELSON

:.r,..'

Eh3TE DE

'l('l':.,s 'rE(.l.'JlÍ' /l .4 ! l a. L ll?l/' i},s,. .i/\GL,\P li.Jiü A.




