
3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO (12/2015
FEDERAL FLUMINENSEE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

CONTRATANTE:
Denominação/Nome por Extenso:
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

QUE ENTRE SI FAZEM UNIVERSIDADE
E TELÉGRAFOS.

CNPJ/MF:
28523215000106

Inscrição Estadual:

Sigla/Nome Resumido:
UFF

Ramo de Atividade:

Endereço:
RUA MIGUEL DE FRIAS 09, ICARAI
Cidade:
NITEROI

UF:
RJ

CEP:
24220—008

Telefone:
(21) 2629-5296

FAX:

Endereço Eletrônico:
correios©vm.uff.br
Nome do Responsável:
SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO
Cargo:
REITOR

RG" CPF:
' 03.386.007-03 598.549.607-49

CONTRATADA:

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

Nome da Diretoria Regional:
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ/MF:
34.028.316/0002-94

Endereço:
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 3077, 25º ANDAR
Cidade:
RIO DE JANEIRO

UF:
RJ

CEP:
20210—900

Telefone:
21 2503-8259

FAX:
21 2503-8124

Endereço Eletrônico:
rjgevec©correios.com.br
Diretor Regional:
CLEBER ISAIAS MACHADO
RG:
0678481 92 IFP/RJ

CPF:
soo.355.4o7-10

Gerente de Vendas Corporativas
MARCELO JORGE ROCHA
RG:
08775353—9 (DIC/RJ)

CPF:
015.584.687—65

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do
presente instrumento, elaborado conforme disposto

no art. 62, 5 3ª, II da Lei 8666/93, o
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo nº 02/2015, de acordo com as seguintes
cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto: A
1.1. Inclusão do subitem 2.3. na cláusula Segunda — DA EXECUCAO DOS

SERVIÇOS, contendo o Termo de Categorização e Benefícios da Política
Comercial dos Correios;

1.2. Inclusão do serviço de Encomendas Nacionais por meio do ANEXO
correspondente, rubricado pelas partes, contendo os procedimentos
pertinentes ao serviço incluido;

1.3. Alterar a redação do subitem 7.2 da cláusula Sétima — DA VIGENCIA;
1.4. Exclusão do(s) serviço(s) SEDEX, PAC e o Anexo de Limite de Dimensões e

de Pesos do contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCLUSÃO

2.1. Inclusão do subitem 2.3. na cláusula SEGUNDA — DA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS com a seguinte redação: “2.3. A CONTRATANTE será categorizada pela ECT,
conforme tabela definida no Termo de Categorização e Benefícios da Política Comercial
dos Correios, disponivel no site www.correios.com.br.”

2.2. Inclusão do serviço de ENCOMENDAS NACIONAIS, conforme modelo apenso
a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA ALTERAÇÃO

3.1. Alterar a redação do subitem 7.2 da cláusula SÉTIMA - DA VIGENCIA que
passará a ter a seguinte redação: “7.2. A vigência do Anexo terá início e fim
estabelecidos na Ficha Resumo, assinada pelas partes e não excederá a do contrato.
A execução dos serviços e aquisição de produtos somente será realizada durante a
vigência estabelecida para cada Anexo"

CLÁUSULA QUARTA - DA EXCLUSÃO

4.1. Excluir o(s) serviço(s) de SEDEX, PAC e o Anexo de Limite de Dimensões e
de Peso do contrato original

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. A inclusão do subitem 2.3 ocorrerá a partir da assinatura do presente Termo
Aditivo e vigorará até o término do contrato original.

5.2. A inclusão do Serviço de ENCOMENDAS NACIONAIS, terá sua vigência
indicada conforme ficha resumo.

5.3. A alteração do subitem 7.2 ocorrerá a partir da assinatura do presente Termo
Aditivo e vigorará até o término do contrato original.

5.4. A exclusão do(s) serviço(s) SEDEX, PAC e do Anexo de Limite de Dimensões
e de Pesos terá seu encerramento indicado conforme ficha resumo.

CLÁUSULA SEXTA — DA RATIFICAÇÃO

Com as alterações constantes deste Termo Aditivo, ficam inalteradas e ratificadas
todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 02/2015.
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CLÁUSULA SÉTIMA _ DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Termo Aditivo, será competente o Foro
da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

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

Rio de Janeiro, 27- de _, “J'“ º de 2017.

Pela CONTRATANTE: Pela ECT:

f/áº QA/X/ÁÚ ? “daºº“ & alii“],
,SIÉNEY LUl/Z/DE MATOSWLLO CLEBER ISAIAS MACHADO “Riº? ªi parª giª;
REITOR um MM WW DIRETOR REGIONAL ºiaãww ªIII

“mmm“ UFF
Rºmª, em MâaE'Mli'lIZW

MARCELO ,. ngROOHA

GERENT IÍVENDAR, CORPORATIVAS

n Silva



Correios

FICHA TÉCNICA — PACOTES DE ENCOMENDAS

RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

l

WATA DE INÍCIO DE VIGENCIA: / /

CNPJ: 28523215000106 [ CONTRATO Nº: 9912375229 Jl

iNOME DO PACOTE: ]V , ENCOMENDA 2 JJ
J

Mais informações, favor consultar o Termo de Condições Comerciais dos Pacotes de
Encomendas e o Termo de lnTermediaçõo de Comércio Eletrônico disponibilizado no portal
dos Correios:
hTTp://Www.correios.com.br/para—voce/correios—de-a—a-z/cariao—correios—facii

Ficha Técnica — Pacote de Encomendas — Contrato nº. 9912375229 25; I C | É



COITGIOS
ANEXO DO CONTRATO Nº. 9912375229

SERVIÇOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS

1. OBJETO

i.l Serviços para envio de bens, com ou sem valor declarado, e documentos, em ãmbito
nacronal, abrangendo o recebimento ou a coleta, o transporte e a entrega ao destinatário.

l.2 São serviços de encomendas contemplados neste instrumento:

o) SEDEX: serviço expresso para envio de mercadorias e documentos.

b) SEDEX Hoje: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida no
mesmo dia de postagem.

c) SEDEX lO: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida até
1

as to horas do dia util seguinte ao da postagem.

d) SEDEX l2: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida até
as 12 horas do dia Útil seguinte ao da postagem.

e) PAC: serviço não expressa para envio de mercadorias.

t) LOGÍSTICA REVERSA: serviço de retorno de encomenda, mediante autorização de
postagem, com possibilidade de entrega simultãnea de outra encomenda no momento da
postagem ou da coleta.

l.3 São serviços adicionais de encomendas contemplados neste instrumento:

0) Aviso de Recebimento (AR): serviço adicional que possibilita a devolução do aviso de
confirmação da entrega com data e assinatura do recebedor da encomenda.

b) Coleta Domiciliar Programada: serviço de coleta exclusivo para clientes com contrato,
com frequência de coleta programada em dias e horários previamente estabelecidos e de
acordo com a viabilidade operacional.

c) Devolução de Documento (DD): serviço adicional de devolução, do REMETENTE, de
canhoto de nota fiscal, ou documento equivalente, assinado, sem conferência de conteúdo
por parte do DESTlNATARlO. Exclusivo para clientes com contrato.

d) Disque Coleta: serviço adicional de coleta domiciliar solicitada via internet ou central de
atendimento dos CORRElOS.

e) Grandes Formatos (GF): serviço adicional que permite a postagem de encomenda com
dimensões superiores aos padrões convencionais. Exclusivo para clientes com contrato.

f) Mão Própria (MP): serviço adicional que garante a entrega da encomenda exclusivamente
as pessoas indicadas pelo REMETENTE, podendo haver, para cada encomenda, até três
indicações.

WN



Correios

9) Pagamento no Entrega: serviço adicional para envio de encomenda contro pagamento,
por parte do DESTINATARIO, do valor definido no postagem.

h) Posta Restante Pedido: serviço adicional em que o REMETENTE solicita disponibilizar a
encomenda em uma unidade de atendimento habilitado para retirado pelo DESTINATARIO.

i) Protocolo Postal (SPP): serviço adicional de protocolo de documento a distãncia, com
certificação de data e horo.

]) Valor Declarado (VD): serviço adiciondl pelo qual o REMETENTE declara o valor de um
objeto postado sob registro, para fins de indenização, em caso de extravio ou avaria, em
valores superiores dos da cobertura da indenização automático, proporcional do dono (total
ou parcial) do conteúdo da encomenda.

l.4 Detalhamentos dã prestação dos serviços e dos serviços adicionais estão disponíveis no
Termo de Condições de Prestação de Serviços de Encomendas Nacionais no portal dos
CORREIOS na internet (www.correios.com.br/encomendas).

I .5 Ao contratar os serviços de encomendas, o cliente terá acesso a um pacote de serviços
que consiste em um conjunto de benefícios a serem concedidos aos clientes em função de
maior e melhor utilização das soluções disponíveis. O detalhamento consta no Termo de
Condições Comerciais dos Pacotes de Serviços de Encomendas no portal dos CORREIOS na
internet (www.correios.com.br/encomendas).

2. DAS OBRIGAÇOES DOS CORREIOS

2.I Disponibilizar ã CONTRATANTE instruções, formulários, interfaces e Ieiautes necessários ã
utilização das ferramentas tecnológicas dos CORREIOS.

2.2 Cumprir os prazos de entrega dos encomendas, de acordo com o serviço contratado.

2.3 Coletar ou receber as encomendas em unidades dos CORREIOS habilitados, de acordo
com a viabilidade operdcionãl.

2.4 Transportar as encomendas e entrego—las no endereço do destinatário indicado no rótulo
de endereçamento, mediante recibo, a qualquer pessoa que se apresente e que seja capaz
de recebe-Id.

2.5 Devolver as encomendas cujo entrego não tenha sido possível, indicando a cousa
determinante da impossibilidade.

2.6 Indenizor o CONTRATANTE nos casos de não conformidades de entrego.

2.7 Conceder ã CONTRATANTE os benefícios em função dos contrapartidas negociados.

3. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

3.1 Atender as orientações e procedimentos estabelecidos no Termo de Condições de
Prestação de Serviços de Encomendds Ndcionois.



COÍ'I'GIOS

3.2 Cumprir as coniraparfidas específicas previsias no Termo de Condições Comerciais dos
Pacofes de Serviços de Encomendas.

3.3 Observar as exigências fiscais e tributárias relalivas a remessa das encomendas, na forma
da legislação vigenle.

4. PREÇOS E REAJUSTE

4.l Pela preslaçõo dos serviços confralados, o CONTRATANTE pagaró aos CORREIOS os
valores confidos nas Tabelas de preços e evenluais desconfos que fizer jus, conforme a
caiegoria do programa de relacionamenlo definida para este confralo.

5. VIGENCIA DESTE ANEXO

5.i O presenfe ANEXO lera vigência a parlir de sua inclusão no confralo de prestação de
serviços com os CORREIOS afé sua exclusão ou a dafa final de vigência do confralo.

***ãcv':





COI'I'GIOS
NÚMERO

FICHA RESUMO _ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOs E DATA ]
VENDA DE PRODUTOS

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE & > * 9912375229 »-— —

15137902R

' PRAZ D.“ _ ºm“ ª» &.
01/04/2015 A 01/04/2020 E '

,CICLO—'JDEEATURAMENIQ(EEÉIÓDQÍLBÁãÉ) "_ ] "

Q ruir-nc— nrncfarln: Hn diaUV! 'IYUU PIVUIUWUU uv WI“seguinte. (Periodo Base)

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

[ 10 ] dias antes do vencimento da fatura.

[ 05 ] dias úteis antes do vencimento da fatura. Ficarão disponibilizadas no endereçohttp:/lwww2.correios.com.brlprodutos servicos/sfc/defa
ªliªm as faturas (com código de barras) e os
correspondentes extratos, contendo analiticamente os

Obs.: Na hipótese de haver atraso na disponibilização da lançamentos que deram origem ao referido documento
fatura, o vencimento será prorrogado pelo número de de cobrança.
dias do referido atraso

' » ºRºEºRIGEê-º

DR/RJ GEVEC
[ ] DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO

CENTRALIZADO

SERVIÇOS CONTRATADOS INICIO D PER'ºº'º'DAºE COTA MINIMAº TÉRMINO ' UNIDADE DE
(códigoldiscriminação) SERVIÇO SEIEXCIIÇO DA COTA MINIMA EXCLUSIVA? VINCULAÇÃO

SEGMENTO TELEMATICOS — RC60070 I

SEDEX CONTRATO - RC40096 I, J
Contrato Múltiplo Padronizado - Versão Empresa Privada - ECT - versão 01 10 2014 1

DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
GERENCIA DE VENDAS CORPORATIVAS
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Correlos
CARTA COMERCIAL A FATURAR —

R010065

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

TELEGRAMA E CARTA VIA
INTERNET - SPE

ENCOMENDAS NACIONAIS

PAC - RC41068

RC - MDP BÁSICA - A FATURAR

MALOTE

CORREIO INTERNACIONAL

Pela CONTRATANTE: Pela ECT:
Wed ªção?-“335 ªlgum

x] » “g;—“E draw 33. ““Dª W [COI'KNENÃ
(323 RCZI ,, Úb/OK ]? I“? EIC“ “853 %956. “&

SIDNEY LU ÍDE MATO MELLO LEBER ISAIAS MACHADOREITOR DIRETOR REGIONAL - DR/RJ

ado— Versão Empresa Privada- ECT- versão 01 10 2014 2
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

GERENCIA DE VENDAS CORPORATIVAS
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Cºntrato Múltiplo Padroniz


