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SEGUNDO_ TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO DE

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº

9912315794 QUE ENTRE Sl FAZEM O DISTRITO FEDERAL,

POR lNTERMÉDlO DA SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS.

CONTRATANTE:

 Denominação/Nome por Extensa:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL
 CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

00.394.726/0001—56
W
 

Sigla/Nome Resumido: Ramo de Atividade: (

**”
ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Endereço: ,

ANEXO DO PALACIO BURITI, 15° ANDAR — EIXO MONUMENTAL, SALA 1517

 
 

 Cidade:
UF: CEP:

BRASILIA
DF 70075—900  
 
Telefone:

FAX:

_(61) 3441 41444
(61) 3441 »3490 
 Endereço Eletrônico:

SUAGQSTDFGOVBFI

 Nome do Responsável:

JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO

 Cargo: RG: CPF:

SECRETARIO DE ESTADO 1003063698 SSP/FIS 289.503.990-91 
 

 

CONTRATADA:

ECT — Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969.

 Nome da Diretoria Regional: , CNPJ/MF/DR:
DIRETORIA REGIONAL DE BRASILIA 34.028.316/0007-07

Endereço:

SCEN TRECHO 02 — LOTE 04 — 1° ANDAR

 
 

 Cidade:
UF: CEP:

BRASILIA
DF 70800901

Telefone:
FAX: "

(61) 3535—8932
(61) 3535-8934

Endereço Eletrônico:

_qeven. bsmcorrelos.com.br— WWW. correios. com. br

Diretor Regional:

ANTÓNIO TOMAS

  
 

 

 
FIG:

CPF:

305.068 SSP/DF 113.785.651-34
 
Coordenadora Regional de Negócios

LENI DA SILVA OLIVEIRA

 
RG:

RG:

1.011.981 SSP/DF 1.011.981 SSP/DF    As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente
instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3“, II da Lei 8.666/93 e demais alterações
posteriores, o SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO Nº 9912315794 de acordo
com as seguintes cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

1.1 A prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses
1.2 Substituir 0 ANEXO Nº 04 — CARTA COMERCIAL e ANEXO 05 — SEDEX pela novaversão em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA PRORROGAÇÃO

Em conformidade com o art. 57, || da Lei nº 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato oraaditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 15/01/2015 até 15/01/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima — Da Dotação Orçamentária docontrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Termo Aditivo têm seu valorestimado em R$ 152,536,00 (Cento e cinquenta e dois mil quinhentos e oitenta e seis reais)

42 A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:
Proieto/Atividade/Programa de Trabalho: 26.122,6010351700

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições doContrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igualteor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

      

Brasília—DF, i,; de («a ,. (,,,—M de 201

Pela CONTRATANTE: , Pela ECT: * '

..,/E.,- : . *º“
RJ ,JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO

ANTÓNIO TOMAS

SECRETÁRIO DE ESTADO
DIRETOR REGIONAL _

! lw

LENl DA SILVA OLIVEIRA x :

COORDENADORAREGIONA negªmos   
TESTEMUNHAS: ,

NOME: - ' — ' ,“

CPF: , L
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ANEXO Nº 04

 

CARTA COMERCIAL 

  

1. Definições

1.1. Serviços de recepção, coleta, transporte e entrega domiciliária de objetos relativos à Carta
Comercial, em âmbito nacional, com peso unitário de até 500 (quinhentos) gramas;

1.1.1. Opcionalmente, poderão ser utilizados os seguintes serviços adicionais: Registro, Aviso
de Recebimento — AR, Mão Própria — MP e Valor Declarado — VD.

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Definir, de comum acordo com a ECT, as localidades, em âmbito nacional, em que os
serviços previstos neste ANEXO serão prestados;

2.1.1.1. No caso de holding, informar a ECT os dados necessários de cada filial, empresa
colígada e/ou controlada autorizada(s) a utilizar(em) os serviços para o preenchimento da(s) Fícha(s)
Técnica(s).

2.1.2. Obedecer às condições gerais de aceitação de objetos quanto a peso, natureza do
conteúdo, dimensões, formato, endereçamento e demais normas previamente informadas pela ECT;

2.1.3. Apresentar, no ato da postagem, 0 Cartão de Postagem fornecido pela ECT;

2.1.4. Apor nos envelopes:

a) Chancela de Franqueamento Padrão, conforme modelo e lelautes 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 Padrão de Franqueamento, ou em outro local
previamente aprovado pela ECT, precedida da expressão "Data de Postagem" e no
formato dd/mm/aaaa, por meio de processo gráfico ou carimbo;

2.1.5.1. Caso haja interesse, fazer constar, no envoltório do objeto, a indicação de que o
mesmo deverá ser devolvido após a 3ª. tentativa de entrega, não devendo ser direcionado à
entrega interna;

/
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2.1.5.1.1. A indicação citada no subitem anterior deve ser aposta no rótulo de endereçamento,

ou em outro local previamente aprovado, de acordo com o leiaute estabelecido pela ECT.
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2.1.6. Definir, juntamente com a ECT, a frequência das coletas, bem como as quantidades a

serem coletadas para cada filial autorizada pela CONTRATANTE;

2,1.6.1. A prestação do serviço de Coleta Domiciliaria, sem ônus à CONTRATANTE, por meio

do presente ANEXO, está condicionada à quantidade mínima de 500 (quinhentos) objetos por coleta

e a viabilidade operacional da ECT;

2.1 .6.1 .1. A Coleta Domiciliária em quantidade inferior a 500 (quinhentos) objetos está

condicionada a viabilidade operacional e à cobrança de taxa de coleta prevista na tabela de preços

"Coleta Programada".

2.1.6.2. Atentar para as regras especificas, decorrentes da Política de Relacionamento, quando

se tratar de clientes classificados pela área de Clientes e Operações como pertencentes

exclusivamente ao Segmento Governo:

a) O serviço admite Coleta Domiciliaria, sem ônus ao cliente, de qualquer quantidade de

objetos, desde que atenda as seguintes condições:

I » Viabilidade operacional, devendo a área operacional da Diretoria Regional ser,

obrigatoriamente, consultada pela área comercial da Diretoria Regional.

|! — O trajeto ja' percorrido para a prestação de coleta de objetos de outros serviços.

2.1.6.3, Quando houver modificação do local, da quantidade de objetos e da frequência da

coleta devera ser efetuada a assinatura de nova(s) Ficha(s) Técnica(s) com as especificações

acordadas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de vigência das alterações.

2.1.7. Fixar, quando for o caso, em cada objeto, o respectivo Aviso de Recebimento - AH,

devidamente preenchido, conforme modelo-padrão estabelecido pela ECT;

2.1.7.1. Não será 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 informações relativas a postagem por meio da

Lista de Postagem em meio eletrônico, conforme leiaute fornecido pela ECT;

2,1.8.1. Caso a CONTRATANTE fique impossibilitada de encaminhar as informações relativas

à postagem através de meios eletrônicos, contíngencialmente, deverá entregar os objetos

acompanhados da Lista de Postagem impressa devidamente preenchida em 03 (três) vias, conforme

leiaute fornecido pela ECT.

2.1.9. Entregar, ao preposto da ECT, no ato da coleta ou da postagem, os objetos preparados,

atendendo às especificações Indicadas anteriormente e às seguintes condições:

a) os objetos que compõem a carga deverão ser apresentados para postagem faceados e

encabeçados por ordem crescente de CEP, de acordo com o Plano de Triagem ou Sistema de

Blocagem fornecido pela ECT;

b) os objetos deverão, ainda, estar organizados, levando—se em conta na separação: o tipo

de objeto (Simples ou Registrado com AR, MP ou VD) e o respectivo porte, acompanhados da

2ª Termo Aditivo—30 Contrato Múltiplo ECT x SECRETARIA DE TRANSPORTES DO DF (ELAB. 06/11/2014)
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etiqueta de amarrado, com as indicações necessárias ao tratamento dos mesmos, conforme modelo

fornecido pela ECT.

 

2.1.10. Quando não houver previsão de coleta ou quando da postagem fora do estabelecido

na(s) Fícha(s) Técnica(s), entregar os objetos nas unidades previamente definidas, nos horários

acertados com a ECT, observando-se o disposto neste ANEXO e mediante apresentação do Cartão

de Postagem.

2.2. A ECT se obriga a:

22.1. Fornecer previamente à CONTRATANTE:

a) os dados. critérios, informações e orientações necessários ao cumprimento do

estabelecido no subitem 2.1. deste ANEXO, bem como do subitem 3.2. do Contrato do qual este

ANEXO faz parte;

b) o Cartão de Postagem para cada órgão credenciado a utilizar os serviços incluidos no

presente ANEXO;

c) a Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais relativa aos serviços previstos neste

ANEXO e respectiva atualização;

d) as faixas numéricas de registro a serem utilizadas na impressão do número de registro

em códigos de barras nos objetos postados nesta modalidade.

2.2.2. Definir, de comum acordo com a CONTRATANTE, as localidades, em âmbito nacional,

em que os serviços serão executados, bem como elaborar a(s) Ficha(s) Técnica(s) para cada órgão

credenciado a utilizar os serviços, a(s) qualiis) deve(.rn) estar apensa(s) ao presente ANEXO.

2.23, Coletar os objetos em local e horário previamente acertados com a CONTRATANTE,

definidos na(s) Ficha(s) Téonica(s) apensa(s), obsen/ando o disposto nos subitens 2.1.6., 2.1.6.1.,

2.1.6.1 l, 2.1.6.2 e 2.1.6.3. do presente ANEXO;

2.2.4. Quando da postagem ou da coleta, após conferência dos objetos apresentados para

postagem, bem como das informações constantes na Lista de Postagem, entregar, a

CONTRATANTE. o respectivo Comprovante do Cliente, emitido pelo sistema de atendimento;

2.2.5. Receber os objetos postados pela CONTRATANTE conforme previsto no subitem

2.1.10. deste ANEXO;

2.2.6. Adotar, no ato da postagem, os seguintes critérios para aferição do peso da carga

entregue pela CONTRATANTE:

al efetuar a pesagem da carga total (objetos e unitizadores) recebida, excluindo o peso dos

unitizadores e verificando se confere com o peso total líquido indicado na Lista de Postagem

entregue pela CONTRATANTE;

b) após a pesagem da carga total, extrair uma amostra de objetos para cada porte e tipo de

objeto, para conferência do peso médio unitário e quantidade de objetos apresentados para ,

postagem; "

. º mum ECT >< SECRETAFHA ogia/msfgapgs DO DF lELAB. 06/11/2014 *, ;
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Il -— Caso não seja aceito o
de representante da CONTRATANTE à unidade de postagem para conferência conjunta, Caso 0

2.2.7. Expedir os objetos aos locais de destino e entrega—los nos respectivos endereços. Nos

locais onde não houver entrega domiciliária, os objetos serão entregues, ao destinatário, em

Unidades de Atend.-mento da ECT;

2.2.8. Entrees} os objetos postados sob Registro e Aviso de Recebimento — AR nos endereços

indicado a qualquer pessoa civilmente capaz nue se apresente para recebe-los, dela colhendo as

necessárias assinaturas;

2.2.8.1. Quando se tratar do serviço de Mão Própria - MP, entregar o objeto somente ao próprio

destinatário, mediante comprovação de sua identidade, observadas as seguintes considerações:

jurídicas e seus resnectívos dirigentes, cujo acesso seja difícil ou proibido ao empregado

encarregado da distribuição. o objeto para entrega ao próprio destinatário podera ser entregue,

mediante recibo e comprovada a identidade, a pessoas credenciadas para tal fim;

2. 8 1.2. Nos casos mencionados no subitem anterior, o empregado encarregado da

distribuiçao anotara, após o recibo, o nome legível, o número do registro e o órgão emissor de

documento de identidade. bem como o cargo ou função da pessoa credenciada nos campos

reservados em formulário específico. Quando solicitado o servrço de Aviso de Recebimento - AR,

deverão ser aposias as mesmas anotações.

3. Disposições Gerais

3.1. Para a postagem de objetos com Aviso de Recebimento — AR, Mão Própria — MP e],

Valor Declarado — VD é obrigatório o uso do Registro;
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3.4. Não será aceita a postagem de corres

 

pendências aglutinadas e endereçadas ao porteiro,
Zelador, «ªm eu a qualquer outra pessoa, a fim de que estas efetuem a redistribuição aos
respectivos destinatários;

3,4.1. Entende—se por aglutinação o envio de mais de uma correspondência, com destinatários
diferentes» contidas em um mesmo envoltório.

3.6 A(s) íaiurais) correspondente(s) aos serviCONTRATANTE, conforme subitem 3.5.

3.7, O presenre ANEXO é parte integrante do CelECT;

3.9. Omrro aos aspectos operacionais, este ANEXO poderáqualquer época, mediant
' ser revisto total ou parcialmente ae prévio entendimento entre as partes.

4. Vigéncia do ANEXO

A martír da irinlusáo deste ANEXO, ficando Vigente até a data de eoriginário ou, antes desta data, por meio de assinatura de Tersubitem 2.2. do Contrato de qual este ANEXO faz parte. (,)

ncerramento do Contrato

mo Aditivo, conforme descrito no
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MUNDl;1.2. As remessas mmc—eses nacionais [rudéiáu se. _Úueià'úcio com os seguintes serviços opcionais:

d) Coleta Programada - serviço que permite a coleta domiciliária nas localidades com

viabilidade operacional;

e) Disque Coleía — serviço que permite a coleta domiciliária a pedido, na área de abrangência

prewsta;

   o de pósfv'erida ou pós-consumo, prestado mediante condições estabelecidas no

termr: de uso do serviço;
9) Aviso de Recebimento, AR — serviço que possibilita a devolução de aviso contendo data de

entr e assinatura do recebedor do objeto;h) Mão Própria, MP — serviço que garante a entrega do objeto exclusivamente à pessoa

ªndy-ade. pelo remetente.

 

 

2. Obrigações

2.1. A CONTRATANTE se compromete a:

2.1.1. Obfzerv .i as:

   

  

   

s de Remessa de Objetos Postais Internacionais para o serviço SEDEX Mundi, disponívelno portal da ECT, na página respectiva;

'izaçâo do serviço Logística Reversa
disponível no portal da ECT, na página

respectiva:

2.1.4. Obse vz

iiicas para utilização do serviço Devolução de/

Documento,

" “
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2.1.4.1. O sen/190 adicional de Devolução de Documento, DD será prestado exclusivamente se a

postagem dos objetos for apresentada de forma eletrônica, conforme descrito no subitem 2.1.4.2.,

seguinte;

e de postagem compativel com o sistema da ECT; 2)

ndereçamento do objeto de acordo com o padrão definido pela ECT; e 3) poste o

objeto amoo—pa "bade do envelope que será. utilizado na devolução do documento, o qual deverá ter o

leiaute também definido pela ECT,

  

2.1.5. Produzir, opcionalmente, as etiquetas de código de barras, de acordo com a faixa numérica e o

algoritmo de cálculo do dígito verificador fornecidos pela ECT;

 2.1.6. Postar objetos com etiqueta lógica de forma eletrônica com utilização de Sistema fornecido

pela ECT ()L ., .
'ªma [3,0 “m com leiaute compatível com o sistema da ECT.

   

2.1.6.1. Nee & caso, ;. postagem se dará com a utilização de sistema fornecido pela ECT ou sistema

próprio com leiaute compatível com o sistema da ECT.

2.2. A ECT se compromete a:

2.2.1 Fem 'TRATAIFF:

   

    

'tclrão para postagem eletrônica, ou leiaute para a configuração das informações de. qtrmd o theme optar em utilizar sistema próprio;otro com codigo d.: .;

para impressão das etiquetas de registro com código de barras (etiquetas

lógicas):

d) Sistema padrão para postagem SEDEX Mundi com etiqueta lógica: acesso pelo endereço:
ator.. com hr/sedexMundigostariem/default.ofm'

   
stagem.

sde que atendidas

EXO faz parte;
clicados, mediante recibo, a qualquer

  

     

 

    

 

nt. cn:-ªr . . . .. . ;. r os A sos de Chegada para os objetos SEDEX l:'aoamentr: na Entrega e armazena-los

pelo prazo de O7 « dias corridos, para entrega interna pela Agência da ECT mais próxima do

    

  
    

  

  

 

De tituir à CONTRATANTE os objetos cuia entrega não tenha sido possível, indicando

r a CONTRATANTE undo ocorrer avaria ocasionada comprovadamente por

manuseio indevido no trajeto do obieto, ou extravio, fun!) ou roubo, enquanto o objeto estiver sob a

responsa'r,
ECT;

2.2.7. Rest nr à CONTRATANTE quando ocorrer atraso na entrega do objeto comprovadamente

ocasionado pe.—a E os preços de postagem, nos termos constantes da respectiva tabela; ,

r 1

2” Termo A ' " .
_ '
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2.2.8. A indenização de que trata o subitem 2.2.6. e a restituição de preços de postagem de que

trata o subitem 2,2. . somente serão efetuadas mediante registro de reclamação pela

CONTRATAR i E'

   à CONTRATANTE o valor integral do sen/Ego adicional Devolução de Documento,
em e nao prestado ou prestado parcialmente;

. oº meses de dezembro de cada ano, será acrescido 1 (um ;lia útil no prazo de

entrega para tins de restituição aos preços postais.

3. Preços e. Reajuste

3.1. Pelapi

3,1.1. '   

    

   

    

 

  

ao r103 serviços con! "'os, definidos ru iterº 'l, a CONTRATANTE pagará a ECT:
_DEX — preços constantes da Tabela SEDEX 40096;

 

     

 

   

3.1.2. ; L.:UE ’ ‘ “, SEDEX 12 SECEX Hoje «; oEDEX Mundi » preços constantes das

tabelas
(e * ,

3.1.3.

~ Ta ela de Preços e Tarifas de Serviços

Naciones

3.1.4. Declaração de Valor — percentual de Ad Valorem constante da tabela de preços do respectivo

serviço;

eãimento e Mão Prónria — precos constantes da Tabela de Preços e Tarifas de

.tarfeº: da Tabela de Preços e Tarifas de Serviços

da — precos constantes da Tabela de Preços de Coleta Programada;. ta _, preços constantes da Tabela de Preços de Disque Coleta;. Reversa — precos constantes da tabela de preços Logística Reversa.

 

3.2. Os preços estaba
'?ens 3.1.1.a 3.1.9, tê suas vigências adstritas às respectivas

tabelas de : ,iao alterados quanoo da modificação destas;

  

3.2.1. Os '

96, fornecida pela ECT, serao revistos anualmente,

para a U.

do equilibrio ecowômico—financeiro do
contrato

3.2.2. A periodicidade de reajuste estabelecida no subitem 3.2.1. podera ser reduzida por

determinação dc ªndar Executivo, con‘o'rne dispõe a Iegi. ão vigente.  

4. Vigência neste ANEXO

   O prese.

por DC:.xIdO fin

conforme descrito n

 

  

& a na» “' da data de assinatura de:? partes, e encerradato M tiplo ou por meio de assinatura de termo aditivo,?.. do montrato do qual ele faz parte,, ,

  

 

ubitens 2.2. e 2...
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