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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TETEGRAFOS

,. .\ \ ]

aLConelos
Sdu5oee que aproximarn

coNTRATo ru0mplo oe enesragAo DE sERVtCos E vENDA DE pRoDUTos

CONTRATANTE:

Razao Social: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGtpE

CN PJIM F : 3 4.849.965 / OO0L-7 5 InscrigSo Estadual:

Nome Fantasia: DEFENSORIA PUBLTCA DO ESTADO

Enderego: rv. toAo FRANC|SCO DA StLVE|RA, 44 - CENTRO

Cidade: ARACAJ U UF: SE CEP:49010-360

Enderego
Elet16n ico: defensoria.geral@defensoria.se. gov.br Telefone: (79) 3205-3800

Representante Legal l: JoSE LEo DE CARVALHO NETo

Cargo/Fun95o: DEFENSOR PtJBLtCO GERAL
RG: 833961 

I cpr, eor.zoz.rrr-rt'

CONTRATADA:

CORREIOS - Empresa Priblica, constituida nos termos do Decreto-Lei ns 509, de 20 de margo de 1969.

RazSo Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIoS E TELEGRAFoS CNPJ/M F: 34.028.316/0032-00

NOMC FANtASiA: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE SERGIPE

Enderego: RUA LARANJEIRAS, 229, CENTRO

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP:49010-920

Enderego Elet16nico: rjseicontratos@correios.com. br Telefone: (791 2IO7 -6t27

Representante Legal l: HELEN APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO

RG: 20.747.688-3 SSP/SP CPF: 259.583.398-77

Representante Legal ll: ALESSANDRA CANDICE DA CRUZ FERREIRA

RG: 09.704.843-3 DETRAN/RJ CPF: 022.403.017-59
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As partes, acima identificadas, t6nr, entre si, justo e avengado e celebram por forga do presente
Instrumento, elaborado conforme d sposto no art. 62, 5 3', ll, da Lei 8.666/93, conforme Processo ne

53t67.OOI8O7 /2027-66, Processo Administrativo Ne 028.000.00013/2021-3, Cont!:alq Ne

o03/2o2l, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIEOS e VENDA DE PRODUTOS, de acordo com as seguintes
cld usuTas e condig6es:

CTAUSUTA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contrataeSo de produtos e servigos por meio de Pacote de

Servigos dos CORREIOS mediante adesSo ao Termo de Condig5es Comerciais e Anexos, quando

contratados servigos especificos, que permite a compra de produtos e utilizagSo dos diversos servigos dos

CORREIOS por meio dos canais de at(tndimento dispon ibilizados.

1.2. Ao contratar o Pacote de Servigos, a CONTRATANTE serd categorizada pelos CORREIOS, conforme

crit6rios definidos no Termo de Condig6es Comerciais disponivel no portal dos CORREIOS.

ctAusutA SEGUNDA - DA EXECU9AO DOS SERVICOS

2.7. Os procedimentos comerciais e operacionais referentes a produtos e servigos a serem adotados

pelas partes encontram-se nos respe(:tivos Anexos ou Termos disponibilizados no portal dos CORREIOS. ^
2.2. A relagSo de servigos e produtos d ispon ibilizados a CONTRATANTE estil detalhada no Termo de

CondigSes Comerciais, que poderd ser atualizada pelos CORREIOS mediante comunicagSo pr6via d

CONTRATANTE.

2.2.I Os servigos e produtos constantes no pacote de servigos contratado, mencionados no subitem 2.2.

estardo disponiveis para utilizag5o sotnente ap6s seu cadastro nos sistemas internos dos Correios.

2.3. Al6m dos produtos e servigos disponiveis no pacote contratado, poder5 haver inclusSo de outros,

ainda que especificos, mediante negociagSo entre as partes, registro formal da solicitagSo e

aoostilamento do contrato.

2.3.7. A inclusSo de produto ou servigo, previsto no subitem 2.3, dar-se-d ap6s acr6scimo de Anexo

esoecifico e cadastro nos sistemas do:; CORREIOS.

2.3.2. A exclusSo de produto ou servigo previsto no subitem 2.3 ocorrerd mediante comunicag6o de uma

das partes, com aviso pr6vio de no minimo 30 (trinta) dias.

CLAUSUTA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

3.1. A CONTRATANTE se compromete a:

3.2. Informar aos CORREIOS seus representantes credenciados, com anteceddncia minima de 15

(quinze) dias 0teis, para emissao do :art6o de postagem. Nas informag6es deverao constar o nome do

6195o e do seu responsdvel, enderego, telefone para contato, enderego eletr6nico e os tipos de servigos a

serem utilizados.

3.3. Providenciar o cadastramento nos sistemas e ferramentas corporativas dos CORREIOS para a devida

utilizagSo dos servigos dispon ibilizado;.

3.4. Controlar a utilizaqSo dos servigc,s e sistemas por parte de seus representantes credenciados.

3.4.1. Por representantes credenciados entendam-se os 6rg5os vinculados hierarquicamente entre si ou

que comp6em o mesmo 6195o, cuja utilizagdo do contrato for autorizada pelos CORREIOS.

3.4.2. A infrageo contratual por parte dos representantes credenciados mencionados no subitem 3.4.1

serS de responsa bilidade da CONTRATANTE, apurada no teor deste contrato.

3.5. Observar e cumprir as regras gerais de aceitagSo de objetos e utilizagSo dos servigos, conforme
previsto nos Termos e Condig6es disponibilizados no portal dos CORREIOS e/ou nas Tarifas/Tabelas de

Pregos.
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3.6. Responder pelo cumprimento das exigOncias legais vigentes, bem como por todo e qualquer tributo
que possa ou venha a ser exigido, decorrentes do contefdo enviado, bem como pela veracidade das
informag6es fornecidas.

3.7. Informar aos CORREIOS e manter atualizados, por carta, oficio, telegrama ou sistema de
contrataEeo, todos os dados cadastrais para as comunicag6es necessdrias.

3.8. Postar os objetos nas Unidades previamente acordadas com os CORREIOS.

3.9. Apresentar obrigatoriamente o carteo de postagem, ou outro instrumento autorizado pelos
CORREIOS, quando da utilizagdo dos servigos e/ou aquisig5o de produtos.

3.10. A CONTRATANTE 6 a inica responsdvel pelos cart6es de postagem e senhas de acesso aos sistemas,
fornecidos pelos CORREIOS para a postagem, inclusive por parte de seus representantes credenciados,
respondendo por danos causados por sua utilizagSo indevida.

3.10.1. Em caso de perda, roubo ou extravio do cartSo de postagem ou senha de acesso, a

CONTRATANTE permanecerd responsdvel, enquanto n6o comunicar o fato oficialmente aos CORREIOS,
por meio de correspond€ncia com prova de recebimento.

3.11. Na hip6tese de qualquer alteragao no cartao de postagem, comunicar aos CORREIOS para as
provid6ncias de cancelamento e emiss5o de novo cartSo.

^c.11.1, Acompanhar as informag6es relativas ao contrato, por meio do Sistema de Faturamento
Eletr6nico - SFE, disponibilizado no portal dos CORREIOS.

cr-AusutA QUARTA - DAS OBRTGAGoES DOS CORRETOS

4.1. Os CORREIOS se comprometem a disponibilizar informag6es necess5rias i execugSo deste contrato,
tabelas de pregos e tarifas relativas aos servigos, fatura de cobranga,

4.2. Executar os servigos e venda de produtos nos termos e prazos previstos neste contrato.

4.3. Os CORREIOS deverSo informar ) CONTRATANTE os novos valores dos produtos e servigos sempre
que ocorrer atualizagio em suas tabelas e tarifas.

ctAusutA eutNTA- DA REMUNERACAo, Do REAJUSTE E Do REEeurtiBRro

5.1. Pela compra de produtos e utilizagdo dos servigos constantes no pacote contratado, a

CONTRATANTE pagar5 aos CORREIOS os valores contidos em nas tabelas de pregos e tarifas vigentes.

5.2. O reajuste das tabelas e tarifas mencionadas e dos valores minimos dos Pacotes de Servigos,
observar6 a periodicidade legal minima de 12 (doze) meses, contada a partir da data do inicio da vigGncia

^da tabela, independentemente da data de inclusSo do servigo ou produto neste contrato.

5.3. O prazo estipulado no subitem 5.2 poderi ser reduzido, se o Poder Executivo assim o dispuser.

5.3.1. Independente do procedimento de reajuste, os valores definidos para os servigos prestados e
para os produtos vendidos poder5o ser revistos, visando i manuteng6o do equilibrio econ6mico-
financeiro do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis por6m de

consequ6ncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugSo do ajustado, ou ainda, em caso de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econ6mica extraordin6ria e
extracontratual.

5.3.2. Havendo forma de valor e reajuste distintos daqueles previstos no subitem 5.2, os mesmos
serdo estabelecidos nos Anexos dos servigos Especfficos.

5.3.3. A revisSo das tarifas dos servigos prestados pelos CORREIOS serd promovida pelo Minist6rio
da Ci6ncia, Tecnologia, Inovag6es e Comunicag6es, em conformidade com o Art.70, I da Lei ns 9069, de

29 de junho de 1995, combinada com o Portaria n"152 de 09 de julho de 1997 do Minist6rio da Fazenda.

5.4. O valor minimo de faturamento serd revisto quando da atualizageo das tabelas e tarifas ou dos

Pacotes de Servigos.

crAusulA sEXrA - oAs coNDlcoEs DE PAGAMENTO
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6.1. Os CORREIOS disponibilizarao i CONTRATANTE em seu portal na internet por meio do Sistema de
Fatura EletrOnica - SFE, a fatura correspondente aos produtos adquiridos e servigos prestados no ciclo de
faturamento.

o.l. -1. O sistema conter6 ainda informag6es sobre o ciclo de faturamento, prazo para
disponibilizag5o da fatura e vencimento.

o.L.z. Adicionalmente, o boleto para pagamento tamb6m poderd ser encaminhado para o enderego
pr6-estabelecido, conforme ciclo e vencimento determinados para o contrato.

6.1.3. Serd considerada improcedente contestageo dos valores de encargos por atraso de
pagamento sob alegagSo de neo entrega da fatura fisica atd seu vencimento, uma vez que ela poder6 ser
emitida pela CONTRATANTE por meio do sistema SFE.

6.2. Na hip6tese de n5o haver tempo hSbil para a consolidagSo de todas as postagens efetuadas no ciclo
de faturamento, aquelas remanescentes serSo faturadas e/ou consideradas em langamentos em ciclos
poStenores.

6.3. SerS estabelecido valor minimo de faturamento de acordo com o pacote contratado, Anexos de
produtos e servigos especificos ou periodicidade acordada entre as partes.

b.5,1. O valor minimo de faturamento serd correspondente ao Pacote de Servigos contratado e serd
informado no Termo de Condig6es Comerciais. Para os servigos que exigirem valor minimo de.
faturamento exclusivo, serd estabelecido no Anexo ou Termo especifico.

6.3.2. O valor minimo de faturamento do Pacote de Servigos ser6 cobrado ap6s o segundo ciclo de
faturamento indicado no sistema SFE. A isengeo citada nao se aplica a contratos sucedAneos.

5.3.3. Havendo alterageo no contrato ou no pacote de servigo, que implique em mudanga de valor
minimo dentro do ciclo de faturamento, o ciilculo do complemento a ser cobrado levard em consideragdo
a proporcionalidade dos valores minimos de faturamento utilizados dentro do ciclo.

6.3.4. Na hip6tese de o valor a ser pago pelo cliente, relativo aos servigos prestados, ser inferior i
valor minimo de faturamento do ciclo, a fatura emitida ao final de cada ciclo incluird, al6m desse valor,
um complemento para que o montante a ser pago atinja a importancia definida. Nos casos de emissSo de
fatura descentralizada, este valor serd lancado para o Centro de Custo principal do contrato.

6.3.5. No caso de suspensSo do cumprimento de suas obrigaE6es conforme disposto na cl6usula
Oitava ndo haverd incid€ncia de valor minimo de faturamento no perlodo abrangido pela suspensSo,
sendo aplicada a proporcionalidade pelos dias utilizados nos ciclos anteriores ) suspensSo e posteriores i
reativaCeo.

Poder5 ocorrer a restituigSo, mediante crddito em fatura posterior, de parte da6.3.6.
complementagdo financeira correspondente ao valor de postagens remanescentes quando da ocorroncia
da situag6o descrita no subitem 6.2.

6.4. O pagamento da fatura deverd ser realizado por via banciiria, conforme instrug6es constantes do
pr6prio documento de cobranga.

6.5. A forma de pagamento por meio de cr6dito em conta corrente somente serd aceita mediante
autorizagao pr6via e expressa da drea financeira dos CORREIOS. Eventual dep6sito sem a anu6ncia dos
CORREIOS neo caracterizard a quitagSo da fatura, estando a CONTRATANTE sujeita es sang6es previstas na
cl6usula Oitava.

6.5.1. Quando o pagamento ocorrer pela rede banc6ria, a baixa da fatura dar-se-6 ap6s o crddito na
conta corrente dos CORREIOS e a respectiva compensagSo de cheque que porventura venha intermediar
a liquidagdo do titulo.

6.5.2. Em observ6ncia a Instrugeo Normativa 7I9/200O e i IN/SRF 459/2OO4, a fonte pagadora deverd
fornecer aos CORREIOS, comprovante de retengao do imposto de renda, atd o riltimo dia ritil do m6s de
fevereiro do ano-calend6rio subsequente iquele a que se referirem os rendimentos informados, o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de lmposto sobre a Renda Retido na Fonte. O envio do informe
deverd ser efetuado por meio de carta ao seguinte enderego: CORREIOS - Departamento de Tributos SBN
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Quadra 1 - Asa Norte, Brasilia/DF CEP: 70002-900 ou por meio eletr6nico para

comprovanteretencao@correios.com.br.

6.5.3. Caso sejam realizadas retificag6es na DeclaragSo de Rendimentos, o novo Comprovante de
Rendimentos Pagos e de lmposto sobre a Renda Retido na Fonte, deverd ser reenviado imediatamente,
para um dos endereEos citados no subitem 6.5.2.

6.5.4. No caso de o pagamento das faturas ser efetuado por meio do SIAFI - Sistema Integrado de

AdministragSo Financeira do Governo Federal, deve ser utilizado o procedimento OBFatura - Extra-SlAFl,
que possibilita a operacionalizagSo do pagamento com a indicagSo do c6digo de barras ou linha digitdvel

constantes do boleto de cobranga.

6.6. Qualquer reclamaqSo sobre erros de faturamento deverd ser apresentada pela CONTMTANTE,
preferencialmente, junto ir Central de Atendimento dos CORREIOS - CAC ou pelo Fale com os Correios, e

recebe16 o seguinte tratamento.

6.7. ReclamaCao apresentada sem o pagamento da fatura, serd admitida at6 a data do vencimento:

6.7.7. Se for procedente, os CORREIOS emitireo nova fatura com o valor correto e com nova data de

vencimento.

6.7.2. Se for improcedente, a CONTRATANTE pagarS a fatura. Caso o pagamento ocorra apos o

,..Vencimento, pagard tamb6m os acr6scimos legais previstos na cldusula Oitava, pelo prazo necess5rio para

a apuragSo por parte dos CORREIOS.

6.8. Ap6s a data de vencimento, a reclamagSo somente serd aceita com o pagamento integral da fatura.

6.9. SerSo recebidas reclamag6es at6 90 (noventa) dias contados a partir do vencimento da fatura.

b,v.1,, Se for procedente ser6 efetuada a devida compensagSo na fatura seguinte, atualizada pela

taxa referencial do Sistema de Liquidagdo e Cust6dia - SELIC Meta. No caso de quitagSo de fatura, os

valores correspondentes i reclamagSo e acatados pelos CORREIOS, serSo considerados em ciclos de

faturamento oosteriores.

6.9.2. os encargos e multas decorrentes de atraso de pagamento de fatura, bem como d6bitos e

cr6ditos relativos a eventuais ajustes conforme criterios estabelecidos neste contrato, serao langados em

ciclos posteriores, devidamente discriminados.

6.9.3. Os cr6ditos devidos pelos CORREIOS, relativos a indenizag6es, cujos fatos geradores foram

apurados e devidamente comprovados pelos CORREIOS, sereo pagos diretamente e CONTRATANTE via

crddito em fatura.

ar-Ausun sErMA - DA vlGENctA

7 .L. O Wazo de vigdncia do presente contrato serd de 60 (sessenta) meses, a partir do dia 0L/O9/2O27.v
CTAUSUIA OITAVA - DO INADIMPTEMENTO

g.1. O inadimplemento das obrigag6es previstas no presente contrato ser6 comunicado pela parte

prejudicada a outra, mediante notificagSo escrita, com prova de recebimento, para que a parte

inadimplente, no prazo de 05 (cinco) dias riteis, regularize a situagao ou apresente defesa.

se for apresentada defesa, a parte prejudicada dever6 se manifestar sobre esta no mesmo

g.1.2. euando a decisSo motivada n6o acolher as raz6es da defesa, a parte inadimplente dever6

regularizar a situagao no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da comunicagSo formal

desse fato.

S.1.3. O descumprimento do subitem anterior poderd ensejar a rescisSo do contrato, a crit6rio da parte

prejudicada, sem prejuizo de eventual indenizagSo por perdas e danos, aldm das demais sang6es

contratuais e legais aPlicSveis.
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8.1.3.1. O atraso de pagamento por prazo superior a 90 (noventa) dias concede aos CORREIOS o direito
de suspender o cumprimento de suas obrigag6es ou rescindir o contrato conforme previsto no Artigo 78,
da Lei 8.666/93.

8.L.4. A nao-quitageo da fatura at6 a data de vencimento poderd ensejar a suspensSo da prestagSo dos
servigos.

8.1.4.1. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido serii atualizado financeiramente, entre a data do
vencimento e a data da efetiva compensagio do cr6dito aos CORREIOS, de acordo com a variagSo da taxa
referencial do Sistema de LiquidagSo e Cust6dia - SELIC Meta, acrescido de multa de 2% (dois por cento)
e demais cominagdes legais, independentemente de notificagSo. Neste caso, os encargos decorrentes do
atraso de pagamento serSo cobrados em ciclos posteriores.

8.1.5. Se permanecer inadimplente, a CONTRATANTE terd seu CNPJ inscrito no Cadastro lnformativo
de Cr6ditos n5o Quitados do Setor P0blico Federal - CADIN, pelos CORREIOS, em obedi6ncia ao disposto
na Lei 10.522 de 19 de julho de 2OO2.

8.1.5.1. Serd de responsabilidade do CONTRATANTE as custas e as despesas cartoriais, caso haja
necessidade dos CORREIOS recorrerem ao mecanismo de "PROTESTO DE TITU LO", para reaver os seus
valores devidos, por atraso no pagamento de faturas, podendo ser pagas diretamente nos cart6rios ou
ressarcidas aos CORREIOS se o pagamento das custas ocorrer de forma antecipada.

CLAUSUTA NONA- DA RESCISAO

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

9.1.1. Por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicagdo formal, com prova oe
recebimento e aviso pr6vio minimo de 30 (trintaldias.

9.1.1.1. Quando a solicitagdo de rescisao ocorrer concomitantemente i formalizagSo de contrato
suced6neo, com valor minimo igual ou superior, a rescisdo poderd ocorrer na data da formalizag5o do
pedido, independente do aviso pr6vio a que se refere o subitem anterior. Os servigos e produtos
constantes no contrato suceddneo estardo disponiveis para utilizagSo somente ap6s seu cadastro nos
sistemas dos Correios.

9.1.2. Automaticamente pelos correios, sem aviso prdvio, quando da nio utilizagio de servigos ou
aquisigao de produtos pelo periodo igual ou superior a 6 (seis) meses consecutivos.

9.1.3. Por inadimplemento, conforme consta na Cldusula Oitava.

9.1.4' Na hip6tese de ocorrer qualquer das situag6es e formas previstas no bojo dos a rtigos 78 e 79 da Lei
8.666/93, obedecido ao disposto no subitem 8.1. , 
9.2. Quando ocorrer interesse priblico, as partes poderSo 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 par5grafo
3e do artigo 62, do mesmo Estatuto Lrcitat6rio.

9.3. No caso de rescisio, fica assegurado aos CORREIOS o direito de recebimento dos valores
correspondentes aos servigos prestados e CONTRATANTE e produtos adquiridos pela mesma at6 a data
da rescisSo, bem como ) proporcionalidade dos valores minimos contratados, de acoroo com as
condi96es de pagamento estabelecidas neste contrato.

9.4. Da mesma forma fica garantida A CONTRATANTE a devolugeo de seus objetos e valores devidos.

crAusut-A DECIMA- DA OOTACAO ORCAMENTARTA

10'1. os recursos orgamentdrios para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato t6m seu valor
estimado em RS 15.000,00 (quinze mil reais).

10.2. A classificageo destas despesas se dard da seguinte forma:

Elemento de Despesa: 33.90.00

Proieto/Atividade/Programa de Trabalho: ol4t / Un. Orgamentdria: 28101 / Classificagio Funcional
Program6tico: O3.122.O046 / fonte de Recurso 0101
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10.3. Nos exercicios seguintes, as despesas correreo a conta de dotag6es orgament6rias pr6prias,
consignadas nos respectivos Orgamentos-Programa.

CTAUSULA DEOMA PRIMEIRA - DA APROVACAO E INEXIGIBTTIDADE DE TICITACAO

11.1. O presente contrato terii validade depois de aprovado pelos 6rgaos competentes da CONTRATANTE
e da ECT.

11..2. A realizaqao de licitagSo 6 inexigivel com base no caput do Artigo 25, da Lei 8.666/93.

crAusurA DECTMA SEGUNDA - DAS D|SPOS|CoES GERATS

12.1. A utilizagSo dos servigos pela CONTRATANTE est6 condicionada ao limite de cr6dito disponibilizado
pelos CORREIOS, informado na fatura.

L2.2. As partes responderSo pelo cumprimento das exigOncias relativas ) documentagSo fiscal, na forma
da legislagSo vigente, sendo que os tributos que forem devidos em deco116ncia direta ou indireta do
presente contrato ou de sua execugSo constituem 6nus de responsa bilidade exclusiva do respectivo
contribuinte, conforme definido na legislagSo vigente.

12 '2.1'. Havendo imputageo de responsabilidade tribut6ria a uma parte em decorrAncia de fato cuja

-.responsabilidade originSria seja da outra parte, caberd a esta ressarcir dquela os valores efetivamente
pa8os.

12'2.2. Para efeito do ressarcimento exposto no subitem anterior, a obrigagSo serd considerada
direito liquido e certo, devendo ser realizada em 10 (dez) dias, contados da data da comprovagdo de
recebimento da comunicagio oficial do seu pagamento.

12.3. Em complementagao A obrigatoriedade legal expressa nos artigos 5e e 5e, da Lei 6.538/78, as partes
devem tamb6m guardar sigilo absoluto sobre informag6es proprietdrias e confidenciais necessdrias a
prestagao dos servigos ora contratados, quais sejam, documentos, informag6es, programas inerentes aos
servigos contratados, planos de triagem, softwares de gerenciamento, dentre outras.

72.3-t. Quando houver necessidade de divulgagio de qualquer uma dessas informag6es, por
determinagSo de 6195o competente para tal, a parte interessada deverd solicitar, previamente,
a utorizagSo expressa a outra.

12.4. Este contrato poderd ser revisto total ou parcialmente, a qualquer 6poca, mediante pr6vio
entendimento entre as oa rtes.

.'^.L2.5. Alterag6es decorrentes de especificag6es da prestagSo de servigos e venda de produtos,
estabelecidos neste instrumento, sereo formalizadas por apostilamento, respeitando-se o disposto na
legislagSo aplicada.

L2.6. Havendo lacuna nos Anexos, Termos, serSo apllcados os procedimentos gerais previstos neste
contrato.

12.7. A CONTRATANTE e seus autorizados s5o responsdveis, civil e criminalmente, por danos causados a
pessoas, bens, equipamentos, sistemas e materiais dos CORREIOS, clientes e sociedade, em virtude da
inobserv6ncia dos dispositivos legais e regulamentares.

12.8. Os CORREIOS nio se responsa biliza m:

72.8.L. Por valor inclufdo em objetos postados/entregues aos CORREIOS sem a respectiva
contratageo do servigo de valor de valor declarado.

12.8.2. Pela demora na execugeo de qualquer servigo, resultante de omiss5o ou erro por parte da
CONTRATANTE.

12.8.3. Por prejuizos indiretos e beneficios n5o-realizados.

12.8.4. Por objeto que, no todo ou em parte, seja confiscado ou destruido por autoridade
competente, desde que haja comprovagSo documental.
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12.9. A responsa bilidade dos CORREIOS cessa, sem prejuizo do disposto nos respectivos Anexos e Termos

nas seguintes condi96es:

12.9.L. Quando o objeto tiver sido entregue no enderego do destinat6rio a quem de direito ou

restituido a CONTRATANTE.

72.9.2. T6rmino do prazo para a reclamagSo.

12.9.3. Em caso fortuito ou de forga maior (catiistrofes naturais, guerra, revolugSo, motim, tumulto e

qualquer outro movimento de natureza popular), regularmente comprovados, impeditivos da execugio

do contrato.

t2.9.4. Nos casos de paralisagSo rJa jornada de trabalho independentemente de sua vontade.

CTAUSUTA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Para dirimir as quest6es oriundas deste contrato, serd competente o Foro da Justiga Federal, Segao

Judicidria de Aracaju/SE, com exclusSo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato:

( a ssi na do el etro ni ca m e nte )

Documento assinado eletronicamente por Helen Aparecida de Oliveira Cardoso, Gerente - G2, em

78/08/2027, its !2:32, conforme hor6rio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 5e, S 1e, do

Decreto ne 8.539,i-e-8-dcrrutubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jos6 [e6 de Carvalho Neto, Usudrio Externo, em

f8/o8/2027, is 13:49, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art.6e, S le, do

Decreto ne 8.539,-dc-8-deJrutubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alessandra Candice da Cruz Ferreira, Chefe de Secao - G2,

em f8/O8/2027, As 14:10, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art.6e, S le, do

Decreto np 8.539,ic-E-dc-]lutubro de 2015.

A autenticidade deste documento oode ser conferida no site

hAps;l?seiesgcigs.ce-n0.b-L/se i/controlador-extern o. p-hp-?

acao=documento_conferir&id orgao-acesso externo=0. informando o c6digo verificador 25025430

e o c6digo CRC 153218F8.
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