
TERMO ADITIVO A0 CONTRATO DE PRESTAcA0 DE 
sERvlcos MULTIPLOS, No 9912317933, QUE ENTRESI 
FAZEM 0(A) CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS E A 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 

0(A) CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o no 25.216.10210001-70, 
corn sede na R BIAS FORTES, 92, CENTRO, SALINAS, MG, CEP: 39560-000, doravante designado 
simplesrnente CONTRATANTE, neste ato representado (a) por seu (sua) REPRESENTANTE 
LEGAL, e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empresa Páblica Federal, 
constituida nos terrnos do Decreto-le! n°. 509, de 20 de marco de 1969, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n 34.028.316/0015-09, doravante designada simplesmente ECT, neste ato representada por seu 
Diretor Regional, JUAREZ PINHEIRO COELHO JUNIOR, Cl n°. MG-3.059.314 e CPF no. 
316.454.701-30, PRT/PRES!-1 69/2016 e porsua Gerente de Suporte a Vendas DR/MG, ANA ALICE 
BASTOS DE SOUZA, Cl n°. MG-10.973.414 e CPF n°. 011.814.626-22, PRT/DR/MG-3863/2012, 
tern, entre si, justo e acordado e celebrarn por força do presents Instrumento, TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAAO DE SERVIçOS, n°. 9912317933, elaborado de acordo corn a Lei 
8.666/93 e suas alteraçôes posteriores, mediante as seguintes Cláusulas e condiçOes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo Aditivo ac ,  Contrato Mültiplo de PrestaçAo de Serviços no 9912317933 

1.1. Acrescentar o subitern 2.3. na Cláusula Segunda - Da Execução Dos Serviços, do Contrato 
Mültiplo de Prestaçâo do Serviços no 9912317933, efetivando-se quando da assinatura deste Termo. 

	

1.2. 	Incluir no Contrato Máltipio de Prestaçao de Serviços n'9912317933 o serviço de Encomendas 
Nacionais por meio do ANEXO correspondents, rubricado pelas partes, contendo Os procedimentos 
pertinentes ao serviço inciuIdo, efetivando-se quando da assinatura deste Termo. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA INCLUSAO 

2.1. Inclusão do subitem 2.3. na cláusula Segunda - DA EXECUçAO DOS SERVIOS corn a 
seguinte redaçâo: 

"2.3. A CONTRATANTE seth categorizada pela ECT, conforme tabela definida no Termo do 
Categon'zação e Bone fIcios do Politico Comercial dos Correios, disponivol no site 
www.correios.com.br." 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS 

	

3.1. 	Inciusao do ANEXO do Encornendas Nacionais no contrato originérbo conforme modelo 
apenso a este termo. 

3.2. Excluir o(s) ANEXO Contrato MüItipIo n°. 9912317933 0(s) serviço(s) do PAC 41068, SEDEX 
40096 em 05/04/2017. 

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA 

	

4.1. 	0 presente Terrno Aditivo passará a vigorar a partir da data de sua assinatura ate o término 
do Contrato Original. 

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAcAO 

	

5.1. 	Corn as alteraçaes constantes deste Termo Aditivo, ficam inalteradas e ratificadas todas as 



demais cláusulas e condiçOes do Cantrato no. 9912317933; 

CLAUSULA SEXTA - DO FORO 

Para dirimir as questOes oriundas deste Termo Aditivo, seth competente o Foro da Justiça Federal, 
Seçào Judicléria da cidade de Belo Horizonte, corn exclusäo de qualquer outro, par mais privilegiado 
que seja. 

Par estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) 'Aas de igual tear 
e forma, na presenca das testemunhas abaixo: 

Bela Horizonte/MG, gYd. 	 de 2017 

Pela CONTRATANTE: 
	

Pela ECT: 

(RWRESENTANTE LEGAL) JUAREZ P4HEIO COELHO JUNIOR 
DIRETOR REGIONAL - PRT/PRES I-i 69/2016 

4% 1&€r kstn a Sdriza 

c° utSl hi.,2-& 

ANA ALICE BASTOS DE SOUZA 
GERENTE DE SUPORTE A VENDAS DR/MG - 

12 

TESTEMUNHAS: 

%S 
NOME:g4 	 6g 

/d2cW& 
NOME: 
CPF:Q9) 631% 60 
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ANEXO DO CONTRATO N°. 99123179331 

I 	 SERVIOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS 	 I 

1.1 	rviços para envio de bens, corn ou sern valor declarado, e documentos, em âmbito 
naciona!,abrangendo 0 recebirnento oua coleta,o transporte e a entrega ao destinatário. 

1.2 Mo serviçosde encornendasconternpladosneste instrumento: 

a) %DB(: seMço expresso para envio de mercadoriase docurnentos. 

b) SEDEX Hoje: serviço para envio de rnercadorias e documentos corn entrega garantida 
no rnesmo dia de postagern. 

c) SEDEXiO: serviço pare envio de mercadoriase docurnentoscom entrega garantida ate 
as -10 horasdo dia Utilseguinte ao da postagem. 

d) DEX -12: serviço para envh de mercadoriase docurnentoscom entrega garantida ate 
asi2horasdo dia ütilseguinte ao da postagem. 

e) PAC: serviço não expresso para envio de mercadorias 

f) LOGIS11CA REVERSA: serviQo de retorno de encomenda, mediante autorizaqão de 
postagem,corn pothbilidade de entrega simultAnea de outra encornenda no momento da 
postagern ou da coleta. 

1.3 o serviçosadicionaisde encornendascontempladosneste instrumento: 

a) Avis) de Recebirnento (AR): serviço adicional que poSbilita a devoluqão do avis) de 
confirmação da entrega corn data e athnatura do recebedorda encomenda. 

b) Coleta DorniciliarPrograrnada: serviço de coleta exciuSo para clientescom contrato, 
corn frequôncia de coleta prograrnada em diase horáriospreviamente estabelecidose de 
acordo corn a viabilidade operacional. 

c) Devoluçâo de Docurnento (DD): serviço adicional de devolução, ao REME[ENIE, de 
canhoto de nota fiscal, ou docurnento equivalente, aSnado, sern conferência de 
conteUdo porparte do DES11NATARIO. Exciusivo pars cHentescom contrato. 

d) Disque Coleta: serviço adicional de coleta dorniciliaralicitada via internet ou central de 
atendirnento dosCORRE!OS 

a) Grand esRrmatos(GF):serviço adicionaique permits a postagern de encornenda corn 
dirnensOessuperioresaospadrOesconvencionais. ExcIuvo para dlientescom contrato. 

f) Mao Própria (MP): serviqo adicional que garante a entrega da encornenda 
exclusivarnente as pesas indicadas pelo RBvIEIB\I1E, podendo haver, para cada 
encomenda, ate trés indicaçOes. 
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g) Pagamento no Ei-itrega: servigo adicional para envio do encornenda contra 
pagamento,por parts do DES1JNATARIQ,do valor detinido na postagem. 

h) Posta Restante Pedida: servigo adicional em que o REMEIENIE soficita dionibilizar a 
encornenda em urna unidads de atendimento habilitada para retirada polo DFS11NATARIO. 

I) Protocolo Postal (PP): sorviço adicional de protocolo de documento a distância, corn 
certificaçâo de data e hora. 

O Valor Declarado (VD): servigo adicional pelo qual o REMEJENTE declare o valor de urn 
objeto postado sob registro, para finsde indenizaçào, em caso de extravio ou avaria, em 
valores superiores aos da cobertura da indenizagão autornática, proporcional ao dano 
(total ou parcial) do conteádo do encornenda. 

1.1 Detalhamentosda prestaçao dosservigose dosserviçosadicionaisestäo disponeisno 
Termo de CondiçOes de Prestaçäo de Servigos de Encornendas Nacionais no portal dos 
COmEJOSna internet (www.correioscorn.br/encomendas).  

1.2Ao contratarosserviçosde encomendas,o cliente terá ace 	a urn pacote de serviços 
que consiste em urn conjunto de beneticiosa serern concedidosaosclientesern tunçâo do 
malor e melhor utilizaçao dassoluqoesdisponIveis. 0 detalhamento consta no Termo de 
CondiçOes Comercials dos Pacotes de Sarvigos de Bicomendas no portal dos COMBOS 
na Internet (www.correlos.com.br/encomendas).  

2. DAsoBF9loAcO DOS comsos 

2.1 Disponibilizar a CON1RATANTEinstruç6es, tormulários, interfacese leiautesneceriosà 
utilização dasferramentastecnol6gicasdosCORA8OS 

2.2 Cumprirosprazosde entrega dasencornendas de acordo corn o serviço contratado. 

2.3 Coletarou receberasencomendasern unidadesdosCORRElOShabilitadas, de acordo 
corn a viabilidade operacional. 

2.4 Transportar as encomendas e entregá-las no endereço do destinatário indicado no 
rOtulo de endereçarnento, mediante recibo, a qualquer pea que se aprente e que 
seja capazde recebé-la. 

2.5 Devolver as encornendas cuja entrega nâo tenha sido poss' ivel, indicando a causa  
determinants da impossibilidade. 

2.6 Indenizara CONiRATANlE nos casosde nâo conformidadesde entrega. 

2.7 Concederà CONiRATANlEosbeneticiosern tunçao dascontrapartidasnegociadas 

3. IJAS0BRIGAçO$DA CONIRATANIE 

3.1 Atender as orientaçães e procedirnentos estabelecidos no Termo de Condiçoes de 
Prestaçao de Sgrvigosde EncomendasNacionaia 
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3.2 Cum priras contra partidaseeciflc asp reviasno Term ode Condig6esComercia 
Pacotesde Sarvigosde Encomendas. 

3.3 Observer as exigências fi&ais e tributárias relativas a remessa das encornendas, na 
forma da Iegidação vigente. 

4. PREOSEREAJUSTE 

Pela prestaçâo dosserviçoscontratados, a CON1RATANIEpagara aosCORflflOsosvalores 
contidosnastabelasde preçose eventuaisdesDontosque fizerjus, conforme a categoria 
do prograrna de relacionamento definida para este contrato. 

5. VIGENCIA IJ$IEANE(O 

5.1 0 presente ANEXO terá vigência a partirde sua incIuo no contrato de pre&açào de 
serviçoscom osCORIREJOSaté &ia exclusão ou a data final de vigência do contrato. 

* * * * * 



000001 / ENCOMENDASWONAS  01/03/2018 Men 

CARlA WM EROALA FATURAR 02/03/2017 01/03/2018 M enJ _ 
CARlA WM FOAL A FA11JSR-OP  02/03/2017 01/03/2018 Men1  

CARrNCRIA09FA 02(03/2017 01/03/2018 Mensal  

SE)B(G0NTFAT0- FEFERCRJZADA 02/03/2017 Menl  

PAC- 	 '1OAJZAuA 02(03/2017 ' Mensal  

CIMmSFAL  02/03/2017 01/03/2018 Mensal  

IMP AL  02103/2017 01/03/2018 MenI 

SRM EBILOODSOOMEMOR0VOS 02/03/2017 01/03/2018 Mensal -  

1. 1. FICHA RESJMO —CONTRAJO DE PRESTAçAO DE RvIçOS E 
	 DATA 

CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS 
	

9912317933 

13054090 
	

01/0312013 a 01103/2018 

Ser'Aços prestados do dia I ao dia 31. Dia 21 do mês seguinte ao da prestação do serviço 
(Perlodo Base) 

DATA LIMITE PARA A DISPOMBILIZAcA0 DA 

DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA NO 	
FATURA NA INTERNET 

ENDEREQO PRE-ESTABELECIDO 	
10 (dez) dies antes do vencimento da fatura. 

05 (cinco) dies Uteis antes do vencimento ca fatura. 	
Ficaräo 	disponibilizadas 	no 	endereço 

Obs.: Na hipótese de haver atraso na disponibilizaçà 	
http://www2.correios.com.br/nrodutos  servicosfsfc/def

o da lt.cfm as faturas (corn cOdigo do barras) e Os fatura, o vencimento será prorrogado pelo nUmero do di au 
as corresponcientes extratos, contendo analiticamente Os do referido atraso, 	

Iangarnentos quo deram origem ac, referido documento 
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DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO 

PERIODICIDADE COTA SERVIQOS CONTRATADOS 	 INICiO DO 	TERMINO DO 	
DA COlA 	

MINIMA UNIDADE DE 
(código/discriminaçao) 	 SERVIçO 	sERvlço 	

MINIMA 	
EXCLUSIVA VINCULAQAO I A AflUflil 

1 



I 	 I 
sEIRvIços CONTRATADOS 	 F IN [CIO DO 	TERMINO DO p DA COlA 

PERIODICIDADE F ' " 
MINIMA UNIDADE DE 

(cOdigo/discriminaqao) 	 sERvIço 	SERVIQO 	
MINIrvtA 	EXCLUSIVA VINCULAQAO 

1BALAGQ'JS 02/03/2017 01103/2018 MenI  

AJMAS 02/03/2017 01/03/2018JMenI 

flLATHJEWWB'I3QA 02/03/2017 01/03/2018  

I 	v1s'To1ueAAm COS- SE 02/02/2017 01/03/2018 M enI 	- - 

REFERENTE AO sERvI90 ESEDEX, 0 TERM/No DE V/GENC/A DESTE ANEXO FICA 
CONDIC/ONADO AOS EFEITOS DA LIMINAR DO PROCESSO N° 0073950-03-2016A.01.3400. 

Pela CONTRATANTE: 
	

Pela ECT: 

(AEPRESENTANTE LEGAL) JUAREZ P IP' 	tO COELHO JUNIOR 
DIRETOR REGIONAL - PRT/PRES!-1 69/2016 

Aqo S Os th 
?4aIr3cuI;:$Al824 
cfl 4t.ath2G-n 

ANA ALICE BASTOS DE SOUZA 
GERENTE DE SUPORTE A VENDAS DR/MG - 

2 

TE TEMUNHAS: 

;Sbag0 tVQ 
NOME:3J n 6 NOME: 

CPF: 


