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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 12 de abril de 2017,

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

! J ABR. 2QU

Responde OP/043/2017 .,~.'''''.' o\~

Senhor Presidente:

Em atençâo ao oficio supracitado, o qual contém Pedido de Infonnação,

oriundo dessa Casa, encaminhamos expediente recebido da Secretaria Municipal da

Administração, contendo as informaçl'ies solicitadas acerca do funcionamento da A-

gência Comunitária dos Correios de Pinheiro Marcado.

Atenciosamente,

www.C",,,,,IOnO.'".90".b'
A"e"ida Fio, •• d. Cunh., n' 1264, Centro

rel.loo., 110413331_2Mg / ._m.il, p"''''itu'o@c'llIzinho.rs.gov,b,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Cafazinho, 12 de abril de 2017.

Excelentissimo Senhor,
Milton Schmitz
Prefeito

Responde OP/043/2017

Senhor Prefeito:

Reportamo-nos ao oficio supracitado para prestar as informações
solicitadas pelo Vereador Fabio Zanetli, conforme segue:

1) Segue em anexo cópia do Termo de Convênio - AGC rl" 05512014,
celebrado erltre o Municipio de Carazinho e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
com o intuito de proporcionar atendimento de serviços postais à população da localidade de
Pinheiro Marcado,

2) O valor mensal atualizado repassado pelos Correios ao Municipio para
o funciorlamerlto da AGC de Pinheiro Marcado é de R$ 1.420,29, conforme Relatório de
Prestação de Serviços do mês de marçol2017, em anexo.

3) O responsável pela coleta e entrega das correspondências do Distrito
de Pinheiro Marcado é o Sr. Geovarle Gilberto Foschiera

Segue ainda cópia de expediente recebido do Departamento de Pessoal,
cOrltendo as respostas dos questionamentos COrlstantes nos itens 4 e 5 do pedido de
informação em baila.

Atenciosamente,

www.caraz;nh •••.••.9••••.br
A."nld. Flores de Cunha, n' 1264, Centro

Tol.lo"", IM) 3331.2699 I e.mail; p<ef<>IWra@caraz;nho,rs,gov.b,

http://www.caraz;nh
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.ESTADO 1)0 RIO GRANDE DO SliL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E CO~TROLE DO ORÇAMENTO
DepartamenlO de Pessoal

Carazinho, (J6de abril de 2017.

À Secretaria MUnicipal de Administração e Controle do Orçamento

ReL OP 043120 17 - Câmara Municipal de Vereadores

Prezado Secretário,

Conforme solicitação do Sr. Estevão de Loreno, Presidente da Câmara

I\funicipal de Vereadores, enviada através da OP 04312017. vimos através do presente

informar que o setor competente para preslar as informações relativas aos dados do convênio

existcnle entre Mtmicipio e a empresa Correios S.A., para a finalidade de distribuição de

corr~spondéncia.s no Distrito de Pinheiro Mareado, é o setor de Licitações. o qLUlI é

responsável pela guarda dos contratos e convênios em que o MUIlieipio é pane.

Em relação aos itens n° 4 e 5 da OI' 043/2017, informamos que o horário de

funcionamento da subprefeitura do Distrito de Pinheiro Mareado é o seguinte: de segundas à:;

sextas-feira;;, pela manhã, das 07h30min ás Ilh30min. e pela tarde, das 13h30min às

!7h30min. Informamos também. que os atendimentos realizados pelo subprefeito do Dislnto

deverão ocorrer nos horários acima referidos, pois são os horários fixados para o expediente

do servidor. Lembramos, contudo, que as 'ltribuições do cargo de Subprefeito de Pinheiro

I\brcado, fixadas através da Lei Municipaln" 8176/17. não contemplam atividades ligadas a

entrega de correspondência. mesmo assim. se houver designação expressa dessas atividades

ao servidor. O mesmo deverá cumpri-la;;.

Sendo o qnc se apresenta para o momento, enviamos cordiais saudações.

" ,t(:cte
N,"'''n luiz BarrosO'''' .••• ,•.,.J,.0,,",,,,",",,".0 ..
Cio" M~"".''';19.:...JR5
•••.•(.1".•' ••• co,~zF
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TERMO DE CONVENIO _ AGC N." 055 I 2014

TERMO DE CONVÊNtO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Empresa Pública Federal,

vinculada ao Ministério das Comunicações, criada pelo Decreto - Lei N" 509, de 20 de

março de 1969, inscrita no CGCIMF sob o N° 34.028,31610001-03, com sede em

Brasllia/DF, situada no Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 1, Conjunto 03. Bloco "A",

doravante denominada simplesmente ECT, representada, neste alo, por seu Diretor

Regional, OR.. .......... .J.aJr, ,I;l,a.llsl.a,An-'.V.IJ,E:l.s. ,.... ,Carleira de Identidade

1.1,',. 8009.o.~7ª.1.1.~,S.~R.~"" .. :...(6rgão expedidor/unidade da federação), CPF (n,".)

........ í!.~6.í!QS,H!Q:OQ.

social d, pessoa jurídica credenciada), inscr~a " CGC/MF "b o CO
I

......... fj'Z,6JiUi,3,S/.O,O.Q.1,J6. .. " " oom "do 00
I

cidade .. "Cilral:i!"lt\<;l" ... estadolUF .....RS. , s~uada , {rua, n.". CEP)

.. ,... ," l\.x,.F!~f\i(;: .d,a..C.!-!f!!1~"1.?~4,,C..E,pJI9:i0Q:QQQ, ... .." '"

doraV<lnte denominada simplesmente de CONVENENTE, neste ato representada por

seu(s} "., .... Prete.i1o. MlJnicipal,. , ... """ .. ,,..... ,(cargo)

CI

.. , 3r(a) .....

n."" ... ,,,IlQ0.7tl7649S,..SsP/RS.... (número , órgão expedidor), CPF
0° .......... 0i16..5a4.6.1 0004. ... , e Sr(a) (idem),

RESOLVEM acordar, por força do presente instrumento, com fulcro' na Lei 8.666/93, na

Portaria n° 566, de 29 de dezembro de 2011. do Ministério das Comunicações. e tendo

ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto 6.170107 e a Portaria

interministerial n' 507, de 24 novembro de 2011, o presente TERMO DE CONVt:NIO para

a Agência de Correios Comunitária, que será regido pelas seguintes cláusulas e

condições'



cLÁUSULA PRIMEIRA _00 OBJETO E SUAS CARACTERíSTICAS

1.1 Pelo presente instrumento de Convênio e na melhor forma de direito, a ECT e a

CONVENENTE acordam em conjugar esforços, no intuito de proporcionar ATENDIMENTO

DE SERViÇOS POSTAIS à população da localidade de , ".PiJJheiroMarcada " .." ..... ,

atrailés de Agência de Correios Comunitária (doravanle denominada simplesmente AGC),

mediante prestação de serviços e a comercialização de produtos oferecidos pela ECT

(doravante denominados simplesmente "SERViÇOS"). nEl forma que lhe forem

autorizados, conforme descrição constante do Plano de Trabalha parte integrante do

presente Instrumento, de acordo com as orietífaÇôes que lhe forem fornecidas e sob a

supervisão da ECT.

1.2 Além das atividades de comercialização de produtos e da prestação de serviÇQs da
ECT, na forma autorizada pela ECT. a CONVENENTE poderá executar outras atividades"
prestar serviÇQsafins e não concorrentes com a atividade postal. previamente autorizadas
pela ECT e indicadas no Plano de Trabalha.

cLÁUSULA SEGUNDA _DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA ECT.

2.1 Ministrar treinamento inicial de qualificação para operação da unidade, inclusive. por
ocasião da implantação de novos serviços ou introdução de novos procedimentos, bem
como promover, cursos de reciclagem quando houver rotatividade de seus servidores,
empregados ou prepostos,

2.2 A ECT fornecerá à CONVENENTE os produtos necessários á prestação dos
SERViÇOS, os formulários e materiais de uso exclusivo da EÇT, necessários a sua
execução. as Tarifas e Tabelas de PreÇQscolT8sporldentes e as orientações necessárias,
atualizando-as sempre que ocorrer qualquer alteração nos procedimentos,

2.3 Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço, as cláusulas do
Convênio e as normas legais, supervisionando, periodicamente, os aspectos operacionais
e comerciais da CONVENENTE.

2.4 Regulamentar o serviço e fiscalizar permanentemente a sua prestação



2.5 Intervir na prestação dos serviços. nos casos e nas condições que contrariem os
dispositivos previstos em lei, regulamento ou neste instrumento.

2.6 Zelar pela boa qualidade do serviço, ret:eber, apurar e solucionar queixas e
reclamações dos usuários, que serão c:ientificados das providências tomadas nos prazos
previslos nos regulamentos internos dOSserviços e na legislação vigente.

cLÁUSULA TERCEIRA _DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE.

3.1 Iniciar os serviços objeto deste Convênio, imediatamente após a autorização formal da
ECT.

3.2 Cumprir as instruções e as normas da ECT

3.3 Obter, junto a ECT, 08 produtos necessários para a operação da Unidade,
requisitando-{)5 sempre que preciso, à unidade coordenadora, de forma a manter sempre
um estoque suficiente à prestação dos serviços,

3.4 Obter junto a ECT os materiais exclusivos e adquirir de terceiros, desde que
autorizada, outros materiais necessários confeccionados segundo especificações técnicas
e orientações fornecidas pela ECT.

3.5 Prestar todos os SERViÇOS autorizados pela ECT. bem como receber e tratar os
objetos, previamente selados, mesmo que os selos ou as fórmulas de franquia utilizadas
não tenham SidO adquiridos na AGC, garantindo que todos os objetos postados elou
recebidos. na AGC, sejam encaminhados à ECT, conforme estabelecido no Plano de
Trabalho, conforme cláusula sétima deste Termo de Convênio.

3.6 Solicitar, por escrito autorização da ECT para prestação de serviços não constantes
do mix de serviços autorizados no PLANO DE TRABALHO. parte integrante do presente
Termo.

3.7 Providenciar a instalação, a manlJlenção e a operação de todos os equipamentos
necessarios à AGC, conforme instruções romecidas peia ECT e nos prazos acordados

3.8 Cobrar. pela prestação dos SERViÇOS autorizadOS, estritamente, os vaiores
constantes de Tarifas e Tabelas fornecidas pela ECT.

3.9 Não delegar a terceiros a prestação dos SERViÇOS da ECT, objeto deste Termo.

3.9.1 Entende-se por delegar a terceiros os casos em que o convenerlle lenha um contrato
com alguma outra empresa e subdelegue a operação da AGC a ela,

-



3.10 As Agêncies de Correios Comunitárias deverãn ter hnrários de funcionamentn
compatíveis cnm os do estabelecimento responsável pela sua operecionalização. Caso a
Agêncie de Correios Comun~ária opere em área exclusiva, ns horários de atendimento a
serem adotados deverão obedecer aos mesmos cr~érios estabelecidos para as Agências
de Correios, cnnforme 112- Anexo 14 do MANCAT,

3.10.1 A Agência de Correios Comunitária poderá permanecer fechada durante o tempo
necessário à execução da atividade de distribuição domiciliária, desde que assegurado o
horário minimo de atendimento

3.10.1.1 Deverá ser afixado em local visivel an público cartaz informativo divulgando ao
público em geral os horários e dias em que será efetuada a distribuição externa,

3.11 Efetuar o registro do servidor, empregado ou estagiário e manter em dia os
pagamentos cnrrElspondentes a. todas as obrigações dvis, fiscais, trabalhistas e
previdenciá.rias, apresentando periodicamente, conforme solicitação da ECT, informações
cadastrais elou certidões negativas que comprovem a regularidade juridico fiscal.

3.11.1 Na hipótese de contratação de pessoa fisica com a finalidade de desempenhar o
serviço. objeto de operação da AGC, a Convenente deverá solic~ar prévia autorização da
ECT e apresentar o comprovante da designação dos empregados ou prepostos
envolvidos.

3.12 Providenciar para que participem do Ireinamento lodos aqueles que irão trabalhar na
AGC, os quais deverão possuir idade minima de 18 anos e escolaridade de ensino
fundamentai (minimo de 5' ano, antiga 4" série primária). Na falta de documentação
comprobatória quanto à escolaridade, suprirá tal exigência, declaração assinada e datada,
realizada pelo empregado e no qual confirme que possui dito requisito.

3.12.1 Custear as despesas de manutenção (passagens, hospedagem, alimentação e
outras) decorrentes de qualquer tipo de treinamento dos operadores da AGC,

3.13 Manter a Agência comunitaria operando exclusivamente no endereço autorizado,
sendo vedada sua alteração. sem o prévio conhecimento da ECT.

3.14 Assegurar a inviolabilidade e o sigilo das correspondências sob sua guarda, em
conformidade com a Constituição Federal e a Lei Postal 6.538 11978

3.15 Fornecer fi ECT as inforrnaçoes por ela solicitadas a respe~o da operação da
unidade.

3.16 Manter sob sua guarda os bens materiais, produtos e equipamentos, de propriedade
da ECT, pONentura cedidos e relacionados no Termo de Permissão de Uso, durante a
vigência do presente Termo, e zelar pela intagridade dos objetos que lhe forem confiados
pelos usuários,

3.16.1 Responsabilizar-se por danos causados á ECT e ou terceiros, por culpa ou dolo
decorrente de ato praticado por seu servidor, empregado elou preposto.
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3.16.2 Indenizar à ECT de acordo çom aS normas que regem os SERViÇOS, nos vaiaras
correspondentes, em decorrência de danos, extravios, furtos, espoliação de objetos,
causados por inobservância das normas, culpa ou dolo por palte ou servidor, empregado
ou preposto sob sua responsabilidade Os casos fortuitos e de força maior não excluem a
responsabilidade do Convenente, podendo a ECT, motivadamente, assumir os prejuizos
advindos desses eventos,

3.17 Autonzar a ECT a realizar inspeção e inventário, em qualquer situação de
impedimento à continuidade do Convênio, ficando obrigada a devolver imediatamente, sob
pena de IndenlUlção. caso não o faça, todos os matenais e equipamentos recebidos para
a consecução do Convênio.

3.18 Manter registros que permitam à ECT comprovar os serviços prestados ou colocados
à disposição do Convênio, as aquisições dos produtos comercializados e outros elementos
que permitam a avaliação dos resultados obtidos com o programa.

3.19 Permitir a fiscalização da ECT, com relação aos SERViÇOS executados pela AGe,
sob sua responsabilidade, autorizando que empregados e prepostos da ECT procedam a
supervis5es e Inspeções periódicas na AGC.

3.20 Prestar contas à ECT, conforme mencionado na Cláusula 4.2 e no PLANO DE
TRABALHO, parte integrante do presente Termo.

3.21 Registrar ocorrência policial nos casos de roubo ou extravio de objetos postais sob
sua guarda e responsabilidade, comunicando o fato à ECT no prazo máXimo de 24 horas,

3.22 Observar e manter rigorosamente os padrões de atendimento, atuais e futuros,
estabelecidos pela ECT, para a prestação dos SERViÇOS.

3.23 Comunicar por escnto à ECT, assim que tiver conhecimento, do uso indevido por
terceiros das marcas e denominações, objeto deste Termo.

3.24 Utilizar, durante a vigência deste Termo, somente o material promocional e de
propaganda desenvolvido pela ECT, não permitindo que se façam cópias deste material ou
de qualquer informação da ECT.

3.25 Comprometer-se, por si, seus servidores, empregados ou prepostos, a manter a mais
estreita conlldenclalldade em relação ao conteúdo das normas ou de quaisquer outras
Informações que vier a receber da ECT

3.26 Preservar a integridade fislca dos objetos e proneder, quando devidamente autorizada
peia ECT, a distribuição postal de correspondências em domicilio -elou Caixas Postais
Comunitárias, de acordo com a frequência e os horárioS estabelecidos.

3.27 Garantir o horário minimo de atendimento previsto nas normas da ECT, ainda que
necessário o fechamenlo da agência para a execução da atividade de distribuição domiGiliária.

3_28 Manter continuamente a prestação dos serviços descritos nos subitens 3.2 1,1,
3.2.1.3, 3.2.2,1 e 3.2.22 do Plano de Trabalho,



cLÁUSULA QUARTA _ DAS RENDAS, 00 REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE

CONTAS.

4.1 A convenente auferir:!. para manutenção e custeio da AGe os valores provenientes do
repasse fomecido pela ECT, por meio de parcela unica e mensal, para custeio dos
serviços prestados nas atividades descritas no subitem 3.2,1.2 do Plano de Trabalho,
parte integrante do presente Termo de Convênio.

4.2 O acerto de COlltas será efetuado jUllto á Agência Vinculadora, diretamente ou por via
postal. quando viável e autorizado pela Diretoria Regional, nas seguintes formas:

4.2.1 Através de pagamento à vista para os produtos constantes dos subitens 3.2.1,1 e
3.2.2.1 do Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo de Convênio.

4.2.1.1 Para os produtos em consignação descritos no subitem 3.2.2.1,2 do Plallo de
Trabaiho, POI meio da apresentação do Demonstrativo de Arrecadação da AGC,
comprovação do repasse desta arrecadação à ECT e comprovantes da prestação de
sef\liços. se houver, será mensal no primeiro dia útil subseqüente ao encerramento do
mês relativo à sua comerç;alização.

4.2.1.1.1 No término do prazo de comercialização destes produtos, o acerto de contas dos
produtos comercializados será efetuado no dia subseqllente. por meio da apresentação do
Demonstrativo de Arrecadação da AGC, ÇOmprovação do repasse desta arrecadação á
ECT B comprovantes da prestação de serviços, inclusive com a devoiução dos produtos

não comercializados

4.2.2 Através da apresentação do Demonsirativo de Arrecadação da AGC, da
comprovação do repasse desta arrecadação à ECT e dos comprovantes da prestação de
sef\liços. relativos aos subitens 3.2.1.3 e 32.2,2 do Plano de Trabalho, nas seguintes

periodicidades:

a) diário. nO dia útil subseqOBflte ao da prestação do serviço, para o serviço de
Vale Postal Eletrônico _ pagamento, somente comprovantes conforme subdem 3.2.1.3.2
do Plano de Trabalho, e Título de Capitalização - resgate, somente comprovante
conforme subitem 3,2.2.2.3 do Plano de Trabalho.

b) confonne cronograma estabelecido no Anexo 3 do Plano de Trabalha - Relação
dos Contratos Autorizados de Recebimento de Contas, Inscrições, Recebimento de
Impostos, Taxas e Muitas _ para os serviços de Recebimento de Contas, Inscrições,
Recebimento de Impostos, Taxas e Muttas e de aÇOrdocom o subitem 3.2.2.2.4 do Plano

de Trabalha.

c) mensal, nos dois últimos dias úteis do mês na qual ocorre0 a prestação do
serviço. para os demais sef\liços

4.2.3 Mediante o en~io, no primeiro dia útil do mês subseqi.lente ao da prestação do
serviço, de atesto à Agência VinCllladora. comprovando a execução de todas as atividades
e serviços descritos no sobitem 3.2,1.2 do Plano de Trabalho.



4.2.4 O reembolso à AGC dos valoras relativos ao Tíh.do de Capitalização - resgate será
efetuado pela Agência Vinculadora no primeiro dia útil subseqüente ao recebimento dos
Titulas resgatados.

4.3 No alo do fornecimento dos produtos serão emitidos os respectivos Comprovantes,
discriminando oS produtos adquiridas.

4.4 É permitida a consignação dos produtos relacionados no subitem 3.2,2,1.2 do Plano de
Trabalho, se autorizados, até o limrte máximo mensal equivalente ao valor referente 20
subitem 3.2.1.2 do mesmo - Atividades inclusas no repasse financeiro.

4.5 Deverá ser emitido um único Demonstrativo de Arrecadaçáo da AGC para cada data
de acerto de contas, consolidando todas as informações envolvidas.

CLÁUSULA QUINTA. DA VIGENCIA

5.1 O Presente Termo de Convênio tem prazo de vigê'lcia de 05 anos (sessenta meses),

com inicio em , .22 ,..1 ,DS ,.1 20.14, .. e térmi'lo em 2t ...1 09.. ,. I ,...2Q1.9. ,

5.1.1 O presente Convênio poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo,
impuumdo-se as responsabilidades das obrigaçóes decorrentes do prazo em que tenham
vigido e creditando-se igualmente, as benefícios adquiridos no mesmo período, conforme
descrito na Clausula Nona.

cLÁUSULA SEXTA - DA INSTALAÇÃO DA AGC

6,1 A CONVENENTE instalará sua unidade em estabelecimento aprovado pela ECT e
prestará os SERViÇOS exclusivamente neste estabelecimento.

6.2 O CONVENENTE deverá apresentar no Processo de Habilitação, uma declaração
tormal onde contenha informações do imóvel quanto a sua propriedade. locação ou
cessão, área construlda, endereço e a finalidade a que se destina (instalação da AGC).
Devem ser anexadas à esta declaração o DocumerJto de Propried"de do Imóvel oU
Contrato de Locação ou Termo de Cessão de Uso para a instalação de AGC.

6.3 A CONVENENTE deverá efetuar, às suas expensas, a instalação da AGC. davendo
seguir <lS recomendações da Area Gestora do Convê'lio da ECT quanto a organização
interna e identificação exlema da agência, no momento prsvio a su" instalação, assim
como nas ocasiões de visitas dos supervisares da ECT,

6.4 Os equipamentos, utensíliM e mobiliários que vierem a ser "dotados pelas AGC,
deverão obedecer os p"droes fixados pela ECT e some'lte serão utilizados nas AGC após
a expressa concordância da ECT.



6.4.1 A ECT fornecerá equipamentos intrínsecos à atividade postal. na tarma reíacionada
no Termo de Permissão de Uso, que será anexado ao Plano de Trabalho

cLÁUSULA SÉTIMA - DO PLANO DE TRABALHO

7.1 O Plano de Trabalho é parte integrante do presente Termo de Convênio,
independentemente de transcrição. atendendo os requisitos exigidos pelo art. 116 da Lei

8.666/93,

cLÁUSULA OITAVA - DO REPASSE FINANCEIRO E DOS BENS

8.1 O PLANO DE TRABALHO, elaborado, no que couber, nos termos do artigo 116 da Lei
8.666193, disciplina a transferência de recursos flnanceiros pela ECT.

8.2 Os bens, equipamentos, utensilios e mobiliarias, que sejam adquiridos pela ECT e
colocadas à disposição da CONVENENTE, por meio de Permissão de Uso, constam do
Termo de Permissão de Uso, anexo ao Plano de Trabalho,

8.3 Obrigatoriamente, quando da extinção do Convênio, os bens. equipamentos, utensilios
e mobiliarios _ reverterão ao patrim6nio da ECT. e constarão de Termo de Restituição de

Bens Móveis.

8.4 A Permissão de Uso constitui ato uniiateral, discricionário e precário, sempre revogável
e modificável unilateralmente pela EeT, não gerando, em hipótese nenhuma, direito a
illden~açõeS ou qualquer outro õnus oponivel.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 Constitui molivo para rescisão do convênio, o descumprimerrto de quaisquer das
clausulas pactuadas.

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por qualquer das partes, mediante prévio
aviso, por escrito, com antecedência minima de 90 (noventa) dias, sem compor perdas e
danos, direitos e indenizações, para qualquer das partes, ressalvando o direito de acerto
de contas e receoimentos devidos.

9.3 A ECT poderá considerar rescindido o presente Termo, de imediato, independente de
notificação ou interpelação, na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:

9.3.1 Se a CONVENENTE executar atividades consideradas concorrentes às da ECT,
através da AGC ou de outro eslabeiecimento comercial.



9.3.2 Se a CONVENENTE divulgar junto à imprensa, qualquer assunto relativo aos
SERViÇOS, sem que haja prévia autorização, por escrito, da ECT.

9.3.3 Se a CONVENENTE coneleder descontos. a terceiros, quando da prestação dos
SERVIÇOS, sem que haja prévia autorização, por escrito. da ECT.

9.3.4 Se a CONVENENTE sOl1egar,dificultar, subfaturar ou omitir infonnaçlles à ECT, que
afetem o regular acerto de contas estabelecido no Plano de Trabalho.

9.3.5 Se a CONVENENTE descumprir quaisquer obrigações de natureza fisC<ll,trabalhista
ou previdenciâria.

9.3.6 Se a CONVENENTE não mantiver os padrões de qualidade e atendimento
estabeleddos pela ECT, na prestação dos SERVIÇOS.

9.3.7 Se a CONVENENTE não apresentar os comprovantes do atendimento, e quando for
o caso, os relatórios de execução f1sico-financeíra e da prestação de conlas, nos prazos
estabelecidos.

9.3.8 Se a Convenente, de alguma forma, infrIngir o estabelecido no item 3.26 deste
Termo de Convênio,

9.3.9 Se a Conven-ente não proceder a instalação da unidade, em um prazo màximo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data de vigência deste Termo de Convênio.

9.4 No término ou na rescis.1lo deste Termo, por qualquer motrvo que seja, a
CONVENENTE deverá devoNer à ECT todos e quaisquer documentos e publicações que
lhe tiverem sido entregues, em decorrência do presente Convênio, bem como deixará,
imediatamente, de fazer uso das MARCAS e de usar quaisquer meios que a relacionem à
ECT, em especial da ~aca/luminoso, que identifica a AGC.

9.5 No término ou na rescisão do presente Termo, todos os pagamentos devidos pela
CONVENENTE, à ECT. nos termos deste, ficarão com seus vencimentos,
automaticamente, ante~pados para a data de seu término ou rescisão

CLÁUSULA DÉCIMA ~ DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1 As despesas decorrentes do objeto deste Temia de Convênio-correrão através da{s)
seguinte(s) classificação (5es) orçamentãria (s):
PROJETO: Metas de UniversaHzação de Serviços de Atendimento

CONTA(S): 44406.010010

DESCRiÇÃO DA CONTA: Remuneração Fixa - Agências Comunitárias



cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ DO FUNDAMENTO LEGAL

11.10 presente Convênio fundamenta-se, no que couber, no Decreto n," 6.170107, e na
Portaria Irrterminis\erial nO507, de 24 novembro de 2011, no artigo 116, da Lei 8.666/93 e
na Instrução Normativa n," 01 da SSPIMC, de 14 de dezembro de 2000

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DISPOSiÇÕES GERAIS

12,1 A ECT exercerá a normatlzação de todas as atividades Inerentes ao Serviço Postal,
com supremacia de poder, e exercerá o controle e a fiscalização dos mesmos nos termos
do que estiver estabelecido neste instrumento, na legislação vigente e em suas normas
internas,

12.2 A ECT poderá assumir a execução dos serviços autorizados, por seus próprios meios,
no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a
descontinuidade do serviço.

12.3 É expressamente vedado utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida
no objeto do convênio, devendo os recursos serem aplicados em estrita observância do
"PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS" definido no PLANO DE
TRABALHO.

12.4 A CONVENENTE serã a única responsável, em todos os aspectos, pela "dmissáo,
demissão, controle e orientação de seus servidores, emp,eg"dos, esrngiários ou
prepostos,

12.5 Nem a CONVENENTE, nem seus servidores, empregados, estagiários ou prepostos,
estão autorizados a representar a ECT

12,6 A CONVENENTE se obriga a indenizar, defender e isentar a ECT de qualquer
responsabilidade em relação a açóes, danos, custos e despesas, de qualquer natureza,
inclusive honorários advocatícios, provenientes de quaisquer reclamações trabalhistas de
seus servidores, empregados ou prepostos,

12.7 A CONVENENTE deverá ressarcir à ECT todas as despesas. atualizadas
monetariamente, que a mesma vier a suportar, decorrentes de penalid"des impostas,
judicial ou administrativamente, por infrações as leis penais e civis ou " normaS e
regulamentos baixados pelas autoridades competentes, advindas de açóes ou omissões
de seus servidores, empregados ou prepostos.

12.8 A eventual aceitação. por parte da ECT, da inexecução, péla CONVENENTE de
quaisquer cláusulas ou condições deste Convênio, a qualquer tempo, não Importa em
novação, permarlecendo íntegras todas as demais cláusulas e condições,

12.9 Qualquer notificação entre as partes deverá ser feita por escrito.

12.10 O presente Termo não poderá ser alterado, salvo mediante documento devidamente
assinado por ambas as partes.



12.11 A ECT autoriza a CONVENENTE, neste ato, a utilizar marcas e logotipos de sua
propriedade, bem como as que vierem a ser criadas pela ECT (doravante denominadas
simplesmente "MARCAS"). exclusivamente na AGe, durante o período de vigência do
presente Convênio.

12.12 A ECT autoriza a CONVENENTE a utilizar as técnicas para prestaçao dos
SERViÇOS e operaç:io da AGC, fornecendo treinamento e supervisão à CONVENENTE,
bem como prestando"lhe assessoria, confonne previsto neste Convênio,

12.13 Na hipótese de não pagamento de quaisquer quantias deVidas à ECT, nas
condições e nos prazos estabelecidos neste Tenno de Convênio, a CONVENENTE deverá
pagar as referidas quantias á ECT, acrescidas de:

a) correção monetária, com base na variação do IGP/M (índice Geral de Preços do
Mercado) ou pelo Indice oficial que vier a substitui-lo, ocorrida enlre a data do vencimento
da obrigação e a data de seu efetivo pagamento;

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor corrigido: e

cl multa de 10% (dez por cento), sobre o valor corrigido.

Fica eleito , Foro d, Justiça Federal cidade do

.... .f'as.SIJ.fundo .... . do Estado de ...RS ....... para dirimir

as quest/les deste ConvêniO porventu", surgidas em decorrência de sua execução e que

não puderem ser decididas pela via administrativa, renunciando, desde ja, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.



E. por est"r"m justas e acertadas, firmam as partes este Instrumento, em 2 (duas)
vias de igual teor e forma,

passp Fundp RS
,~O

Pela ECT:

_lZ_de se!embm de 2014
jOia) I Mês) (A"o)

Pela CONVENENTE:

Testemunha 1:

Testemunha 2:

---ttb~'------
(A,sln01U"')

•••••



PLANO DE TRABALHO DA AGC

TERMO DE CONV~NIO N.o Q~ I 2Q1j _

PLANO DE TRABALHO

1. OBJETO: CONV~NIO ENTRE A ECT E Pr~f..M\.m,_~~ç_",X!!<:(r).\W.. " PARA OPERAÇAo

DA AG~NCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Píllh~~Q.M<lJl«lo;lQ__

CONVENENTE:
Prefeitura Municipal de Carazjnho

CGC/CNPJ: 8761353510001-16

1.1 Dados da unidade executora (Agência de Correios Comunitária)

AGC Pinheiro Marcado

(Nome)

Código do ERPIMC-MCU 00022480

Ertdereço: Pinheiro Marcado - Carazirtho/RS

(SairrolMuniclpiolUF)

Localidade: O Sede de municipio

o DistritoNila Pinheiro Marcado

O Povoado _

Ob,.'S, ,"f,,, ,m ",""do,'"'o~"", Ii,h,Df"""'.:;'" o"o~o



1.2 Unidade vinculadora da AGC:

NOME: C"razinho CÓDIGO ERPIMC-MCU 00020535

ENDEREÇO: Av Flores da Cunha _Car,ozinhQ_RS

REGIÃO OPERACIONAL: _04_-_P_'_'_"_F'_O_'_O _

2 METAS A SEREM ATINGIDAS

Prestar Os Serviços Postais. vender produtos e executar as atividades descritas no item 3

deste Plano de Trabalho, de acordo com o estabelecido neste Termc de Convênio.

3 ETAPAS DE EXECUÇÃO I PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Regime da prestação dO$ serviços

Efetivo Mínimo Previsto: ( 1 ) pessoas com as quais possua vinculo formal

Horário de Atendimento: 2.'s. às 6's. Feiras: de 08 :OOàs12: 00 h

e de 13 30 às 1l-:<;69 h

Sábados: de •

Domingos: de_

h. às_

h. às_

h

h

FreqOência de expediyão de malas: .o.~..
Transportador: _Ljn~~,h.vx.i!!••[__ "', ..,... ,'

vez(es) por semana,



Modalidade de distribuição postal:

(x ) Em domioílio

(- )EmCPC

(_ ) Em Posta Restante

Freqüência de distribuição postal: no mlnimo Diárja ,. """ .

3.2 AtivIdades e "serviços" autorizados

3.2.1 Grupo 1 - MixObrigatório:

3.2.1.1 Produto:

Itens

, Selos Ordinários e Comemorativos

, Aerograma Nacional, Internacional e Social

- Telegrama Pré-Taxado

(*) Assinalar com um .X", os itens autorizados para a unidade. Os que não estiverem
autorizados assinalar com um • - ". Orientação válida somente Telegrama Pré-Taxado,
pois os demais são obrigatórios,

3.2.1.1.1 O acerto de contas para os produtos constantes do subitem 3,2,1.1, será efetuado

através de pagamento a vista, junto à Agência Vinculadora, diretamente ou por via postal,

quando viável e autori~do pela Diretoria Regional,

3.2.1.1.2 São inerentes ao serviço de verJda de produto a prestação dos seguintes serviços:

a) postagem/entrega interna de objetos simples e registrados;

b) Serviços Postais Adicionais: avisa de recebimerJto, registros e outros que

possam ser franqueados por meio de selos:



c) outros serviços inerentes aos produtos relacionados no subitem 3.2.1 1, desde que

sejam pré-franqueados/taxados ou possam ser franqueados pai meio de selos.

3.2.1.2 Plano de Aplicação dos recursos financeiros

Atividades inclusas no repasse financeiro

Recebimento/Expedição de malas
Preparação de objetos para expedição
Preparação dos objetos em serviços internos
Arquivamento de documentos inerentes às atividades da
Agência
Manutenção da unidade em condições de organização e
limpeza
Devoluçáo de malas vazias
Transporte de mala enlre a unidade e o local de onde a carga é
recebida / expedk!a (parada de ônibus, por exemplo), ou de
AgÊlncia Vinculadora na inexistência de Linha regular.
Recepção e tratamento de objetos previamente selados, cujos
selos não tenham sido adquirido na AGC.
Dispor dos produtos previstos no subitem 3.2.1.1, na agência.
Distribuiçáo dos objetos em Caixa Poslal Comunitária elou
Posla Restante.
Retirada de objetos de Caixa de Colela.
Distribuiçáo de objetos de correspondÊlncia em domicilio,
conforme a necessidade e viabilidade de iocalidade,

Parcela (mica e

mle~$~l

1.337,00

3.2.1.2.1 No primeiro dia útil do mês subseqüente ao da prestação do serviço, a Agencia
Vinculadora enviará atesto comprovando a execução de todas as atividades e serviços desorillJs nD
subitem 3.2.1.2, bem como o efetivo pagamento peia Convenente dos valores devidos à ECT para
o acerto de contas.

3.2.1.2.2 O repasse financeiro relativo ao subitem 3.2.1.2 será realizado alé o 3" dia útil subseqüente
ao recebimento da informaçáo dO acerto de contas na forma descf~a no subitem 3.2.1.2.1 deste
Plano de Trabalho, respeitados os prazos de encaminhamento postal.



3.2.1.3 ServiçO$ ObrigatóriO$

Ilena

Vale Postal- pagamento

'AC

3.2.1.3.1 Este grupo de sel'\liços se caracteriza pela necessidade de prestação de contas, a

qual deverá ocorrer, rlão havendo orierltação em cOrltrário, riOSdois últimos dias úteis do

mês onde ocorreu a prestação do serviço.

3.2.1.3.2 Os comprov,mtes relativos ao Vale Postal- pagamentos deverão ser repassados à
ECT no dia iJlil subseqüente ao da prestação do serviço, acompanhado do Demonstrativo
de Arrecadação da AGe.

3.2.2 Gmpo 2 - Mlx Expandido:

3.2.2.1 Produto:

Itens

- Envelope Pré-5elado Carta Mundial

Caixa de Encomenda-

- Titulas de Capitalização - venda

(*) Assinalar com um 'X", os itens autorizados para a unidade Os que não estiverem

autorizados assinalar com um. _ ",

3.2.2.1.1 O acerto de contas para os produtos constantes do sub~em 3,22.1. será efetuado

através de pagamento a vista, junto à Agência Vinculadora, diretamente ou por via postal

quando viável e autorizado pela Diretoria Regional.

9



3.2.2.1.2 O fornecimento em consignação, de Titulo de Capitalização, está condicionall/l

atendimento prévio do disposto na Cláusula Quarta, subitem 4.4. do Termo de ConvênRN:1

sujeita a Convenente 110disposto no subitem 42,1.1.1 da mesma Cláusula

3.2.2.1.3 O acerto de contas relativo à venda de Título de Capitalização se dará no primeiro

dia útil do mês subseqüente ao da comercializaçã" d" produto, mediante a apresentação do

Demonstrativo de Arrecadação da AGC e da comprovaçáo deste repasse á ECT.

3.2.2.2 Serviço;

Itens

Encomenda Postal NaCionai, mediante pagamento á vista

- • SEDEX

- Sedex a Cobrar postagem

Documento EconômicoJPrioritário Internacional-

- Titulo de Capitalização resgate

Itens-
- Recebimento de COl"ltas(")

- Recebimento de Inscrições C")

- Recebimento de impostos, taxas e multas (*')

Itens-

Caixa Postal assinatura/renovação com ou sem cessa0 do equipamento-
por parte da ECT, incluindo o serviço de distribuição

{O} Assinaiar com um 'X', os ~ens autolÍ<:ados para a unidade. Os que não estiverem
autorizados assinalar com um" _"

("') Somente para AGC informati<:adas.



3.2.2.2.1 Caso o interessado queira constituir o bloco da caixa postal por conta prQl"I'1a,

deverá seguir as especificações adotadas pela ECT, conforme orientaçã@ .,.das
GEVEN/GERAT.

3.2.2.2.2 O acerto de contas relativo aos serviços do subitem 3,2,2,2 do Plano de Trabalho

se dará, mediante a apresentação do Demonstrativo de Arrecadação da AGC, da

comprovação do repasse desta arrecadação á ECT e dos respectivos comprovantes da

prestação do serviço, nos dois últimos dias úteis do mês onde ocorreu a prestação do
serviço,

3.2.2.2.3 Os titulas de capitalização resgatados, quando autorizados, deverão ser

repassados diariamente à ECT para reembolso dos 'valores pagos, mediante a

apresentação do Demonstrativo de Arreoadação da AGC,

3.2.2.2.4 O acerto de contas pela prestação do serviço de Recebimento de Contas,

Recebimento de InscriçOes e Recebimento de Impostos, Taxas e Multas, quando

autorizado, se dará. mediante a apresentação do Demonstrativo de Arrecadação da AGC e

da comprovação do repasse desta arrecadação à ECT e dos respectivos comprovantes de

prestação do serviço. conforme cronograma detinido na Relação dos Contratos autorizados

de Recebimento de Contas, Anexo 3 do Plano de Trabalho,

3.3 Cronograma de desembolso

3.3.1 Periodicidade

3.3.1.1 Mensal, para os serviços constantes dos subitens 3.2,1,2; 3,2.1.3 e 3.2,2,2. do Plano

de Trabalho, observando-se as peculiaridades de cada serviço

3.3.1.1.1 Também seril mensal, para os produtos constantes no subitem 3,2.2,13 do Plano

de Trabalho, se os mesmos forem fornecidos em consignação

3.3.1.2 No ato do fornecimento para os produtos constantes dos subitens 3.2,1,1 e 3.2.2.1
do Plano de Trabalho, excluldos os constantes no subitem 32.2.1.2 do Plano de Trabalho,
se fornecidos em consignação,



Passo Fundo RS

(Local) (Data)

Pela ECT:

Jair Batista Antunes _256 208 190-00

(Noma a CPF)

Pela CONVENENTE:

Renato SIISS- 006 564 610_04

(Noma a CPF)

A assinatura deste Plano de Trabalho, excetuando-se os seus anexos, revoga o
anteriormente assinado em __ /__ 1__ • o qual deverá ser mantido em arquivo.
l' via: Anexa ao Termo de Convênio (GERATfGEVEN); 2' via: Agência
VinculadorafREVEN; 3' via"AGC
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