
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ
004

INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO

57/2021

Objeto: Prestação de serviços postais pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, e venda de
produtos de sua competência, para atendimento das
necessidades da Administração Municipal, conforme
tabelas específicas de cada serviço.

Secretaria de

Administração e Finanças
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Prefeitura Municipal de Piên - Rua Amazonas, 373 - Centro -Cep; 83860-000-Telefone 41-3632-1136



Equipíano

Tramitação do Processo

Processo; 2849/2021 Data: 20/10/2021 15:08

Requerente: MAIKELITHAIANE KNUTZ SENN

Contato: MAIKELI THAIANE KNUTZ SENN

Assunto: LICITAÇÕES E COMPRAS - Versão: 1

Descrição: abertura de processo de Inexigibllldade dos correios.
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Situação: Encaminhado

Documento: 092.784.249-19

Ocorrência: 1 ■ Pata: 20/10/2021 15:08:05 -■Previsão:25/10/2021

De: MAIKELI THAIANE KNUTZ SENN

Etapa: ABERTURA

Descrição: Abertura d(? processo.

Para: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Confirmação: OK
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Prefieitiirade

PIÊN
003

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão requisitante: Compras e Licitações

N° requerimento: 073/2021

Data: 20-/10/2021

Objeto: Prestação de serviços postais pela empresa brasileira de correios e telégrafos, e venda de produtos
de sua competência, para atendimento das necessidades da Administração Municipal, conforme tabelas
especificas de casa serviço, fornecido pelo ECT.

Valor: R$ 20.000,00

. Justificativa: Ressalta-se que é indispensável manter este sérvio para as secretarias visto que a
^necessidade de envio de correspondência é diária.

Informamos que a empresa brasileira de correios e telégrafos possui, por força de lei, em regime de
monopólio a exclusividade de exploração dos serviços postais em todo o território nacional, por isso
visiumbra-se a possibilidade de contratação através da Inexigibiíidade de licitação, conforme a
disciplina o artigo 25 da lei n08666 /93

Solicitamos ainda que a contratação seja no período de 12 meses.

Compra/ contratação exige solicitação de documentos/laudos específicos?
Em caso afirmativo descrever quais exigências:

( ) Sim ( X ) Não

Dotação Orçamentaria:
03.001.04.122.0003.2004-3390394701

Recurso

(  ) Federal ( ) Estadual (x) Próprio

Locai de entrega: Imediata, conforme nota de empenho

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136



Prefeitura de

PIÊN PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 004

Horários: 08:00 as 12:00 13:00 as 17:00.

Prazo para entrega: imediata

Responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto:
Maikeli Thaiane Knutz Senn

tr

administração e finanças
José de Andrade

Secretái|é d
Claudemlír

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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Correios

ESTATUTO SOCIAL
(Aprovado na 19® Assembléia Gerai Extraordinária, em 24/11/2020)

CAPITULO I - DESCRIÇÃO DA EMPRESA

1.1. Razão Social e Natureza Jurídica

Art. 1°. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública de
capitai fechado, é regida por este estatuto, especialmente, pelo Decreto-lei de
criação n° 509 de 20 de março de 1969, alterado pela Lei n° 12.490, de 16 de
setembro de 2011, pelas Leis n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 6.538, de 22 de
junho de 1978, 13.303, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto n° 8.945, de 27 de
dezembro de 2016 e demais iegislações aplicáveis.

1.2. Sede e Representação Geográfica

Art. 2°. A ECT tem sede e foro na cidade de Brasíiia, Distrito Federal, e pode criar
filiais, agências, escritórios, representações ou quaisquer outros estabelecimentos
no País e no exterior.

1.3. Prazo de Duração

Art. 3°.'O prazo de duração da ECT é indeterminado.

1.4. Objeto Social

Art. 4°. A ECT tem por objeto sociai, nos termos da iei:

I - planejar, implantar e explorar o serviço postal e o serviço de telegrama;

II - explorar os serviços postais de iogfstica integrada, financeiros e eletrônicos;

III - promover a formação e o treinamento de pessoal para o desempenho de suas
atribuições;

IV - explorar atividades correlatas; e

V - exercer outras atividades afins, autorizadas pelo Ministério supervisor.

Art. 5°. A ECT poderá, para a consecução do seu objeto social, constituir
subsidiárias, assumir o controle acionário de e/ou participar do capital de outras
empresas, relacionadas ao seu objeto social, desde que expressamente autorizado
em lei.

1.5. Capital Social

Art. 6°. O capital social da ECT é R$ 3.382.513.628,21 (três bilhões, trezentos e
oitenta e dois milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito e vinte e um
centavos), totalmente subscrito e integralizado, constituído integralmente pela União.

1
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<  ESTATUTO SOCIAL
^Qj'j'0|Q2 (Aprovado na 19® Assembléia Geral Extraordinária, em 24/11/2020)

CAPITULO II - ASSEMBLÉIA GERAL

2.1. Caracterização

Art. 7°. A Assembléia Gerai é o órgão máximo da empresa, com poderes para
deliberar sobre todos os negócios reiativos ao seu objeto e é regida" pela Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar
o capital social e o estatuto social da empresa, bem como eleger e destituir seus
conselheiros a qualquer tempo.

Parágrafo único. A Assembléia Geral reallzar-se-á ordinariamente, uma vez por ano,
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exejcício social,
para deliberação das matérias previstas em lei e, extraordinariamente, sempre que
os interesses sociais, a iegislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.

2.2. Composição

Art. 8°. A Assembléia Gerai é composta por um único acionista, representado pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Os trabalhos da Assembléia Geral
serão dirigidos pelo Presidente do Conseiho de Administração da ECT (ou pelo
substituto que esse vier a designar), que escolherá o secretário da Assembieia
Geral.

2.3. Convocação

Art. 9°. Ressalvadas as exceções previstas na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, as Assembléias Gerais de acionistas serão convocadas pelo Presidente do
Conselho de Administração (ou pelo substituto que esse vier a designar),
respeitados os prazos previstos na iegislação.

2.4. Deliberação

Art. 10. A Assembieia Geral tratará exclusivamente do objeto previsto nos editais de
convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da
Assembieia.

2.5. Competências

Art. 11. A Assembieia Geral, além das matérias previstas na Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e no Decreto n° 1.091, de 21 de março de 1994, reunir-se-á para
deliberar sobre aiienação, no todo ou em parte, das ações do capital social de
empresas controladas.
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ESTATUTO SOCIAL
(Aprovado na 19® Assembléia Gerai Extraordinária, em 24/11/2020)

CAPITULO III - REGRAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO DA ECT

3.1. Órgãos Estatutários

Art. 12. A ECT terá Assembléia Geral e os seguintes órgãos estatutários:

I - Conselho de Administração;

II - DIrétoria Executiva;

III - Conselho Fiscal;

IV - Comitê de Auditoria;

V - Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; e

VI - Outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração.

Art. 13. A ECT será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria
Executiva, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação
aplicável e pelo presente Estatuto Social.

Art. 14. Observadas as normas legais relativas à administração pública indireta, os
administradores deverão orientar a execução das atividades da ECT com

■observância dos princípios e das melhores práticas adotados e formulados por
instituições e fóruns nacionais e internacionais que sejam referência no tema da
governança corporativa.

3.2. Requisitos e Vedações para Administradores

Art. 15. Os administradores da ECT, inclusive os conselheiros representantes dos
empregados, deverão atender aos requisitos obrigatórios e observar as vedações
para o exercício de suas atividades previstos nas Leis n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, n° 13.303, de 30 de junho de 2016,
dezembro de 2016.

e no Decreto n° 8.945, de 27 de

Parágrafo único. Além dos requisitos previstos no caput para investidora como
membro da Diretoria Executiva, os eleitos deverão ter idade mínima de 35 anos, e
ter, no mínimo, 5 (cinco) anos de conclusão da formação acadêmica e observar os
demais requisitos estabelecidos na Política de Indicação da empresa.

Art. 16. O Conselho de Administração fará recomendação não vinculante na
recondução dos membros da Diretoria Executiva e perfis para aprovação da
assembléia, sempre reiacionadas aos resultados do processo de avaliação e às
diretrizes da política de indicação e do plano de sucessão.
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<1^ ESTATUTO SOCIAL
(Aprovado na 19® Assembléia Geral Extraordinária, em 24/11/2020)

3.3. Da Verificação dos Requisitos e Vedações para Administradores

Art. 17. Os requisitos e as vedações exigíveis para os administradores deverão ser
respeitados em todas as nomeações e eleições realizadas, inclusive em caso de
recondução.

§ 1° Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, na forma exigida
pelo formulário padronizado, aprovado pela Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais e disponibilizado em seu sítio eletrônico.

§ 2° A ausência dos documentos referidos no parágrafo primeiro importará em
rejeição do formulário pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração.

§ 3° O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar
se os requisitos e vedações estão atendidos, por meio da análise da auto declaração
apresentada pelo indicado (nos moldes do formulário padronizado) e sua respectiva
documentação.

3.4. Posse e Recondução

Art. 18. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva serão
investidos em seus cargos, mediante assinatura de Termo de Posse no livro de atas
do respectivo colegiado, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da
eleição ou nomeação.

Parágrafo único. O Termo de Posse deverá conter, sob pena de nulidade, a
indicação de, pelo menos, um domicílio no qual o administrador receberá citações e
intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão,
as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, cuja
modificação somente será válida após comunicação por escrito à ECT. Além disso, o
Termo de Posse contemplará a sujeição do administrador ao Código de Conduta e
às Políticas da ECT.

Art. 19. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos
independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva
eleição ou nomeação.

Parágrafo único. Os membros do Comitê de Auditoria serão investidos em seus
cargos mediante assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição.

Art. 20. Antes de entrar no exercício da função e ao deixar o cargo, cada membro
estatutário deverá apresentar à ECT, que zelará pelo sigilo legal. Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas, retificações
apresentadas à RFB ou autorização de acesso às informações nela contidas.

4
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Parágrafo único. No caso dos Diretores, a declaração anual de bens e rendas
também deve ser apresentada à Comissão de Ética Pública da Presidência da
República - CEP/PR.

3.5. Perda do Cargo para Administradores, Conseiho Fiscal, Comitê de
Auditoria e demais Comitês de Assessoramento

Art. 21. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando:

I  - O membro do Conselho de Administração ou Fiscal ou dos Comitês de
Assessoramento deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou três
intercaladas, nas últimas doze reuniões, sem justificativa.

II - O membro da Diretoria Executiva se afastar do exercício do cargo por mais de 08
dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos
autorizados pelo Conseiho de Administração.

3.6. Remuneração

Art. 22. A remuneração dos membros estatutários e, quando aplicável, dos demais
comitês de assessoramento, será fixada anualmente em Assembléia Geral, nos
termos da legislação vigente, sendo vedado o pagamento de qualquer forma de
remuneração não prevista em Assembléia Geral.

Parágrafo único. A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada
em Assembléia Geral em montante não inferior à remuneração dos Conselheiros
Fiscais.

Art. 23. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria
e demais órgãos estatutários terão ressarcidas suas despesas de locomoção e
estada necessárias ao desempenho da função, sempre que residentes fora da
cidade em que for realizada a reunião. Caso o membro resida na mesma cidade da
sede da ECT esta custeará as despesas de locomoção e alimentação.

Art. 24. A remuneração mensal devida aos membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal da ECT não excederá a 10% da remuneração mensal média
dos membros da Diretoria Executiva, sendo vedado o pagamento de participação, de
qualquer espécie, nos lucros da empresa.

3.7. Treinamento

Art. 25. Os administradores e os conselheiros fiscais, inclusive os representantes de
empregados, devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos
disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa, conforme disposições da Lei
n° 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de
2016.
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ESTATUTO SOCIAL
(Aprovado na 19® Assembléia Geral Extraordinária, em 24/11/2020)

Art. 26. É vedada a recondução do administrador ou do Conselheiro Fiscal que não
participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela ECT nos últimos dois
anos.

3.8. Código de Conduta e Integridade

Art. 27. A empresa disporá de Código de Conduta e Integridade, elaborado e
divulgado na forma da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Decreto n° 8.945,
de 27 de dezembro de 2016.

3.9. Conflito de Interesses

Art. 28. Nas reuniões dos órgãos colegiados, anteriormente à deliberação, o merhbro
que não seja independente em relação à matéria em discussão deve manifestar seu
conflito de interesses ou interesse particular, retirando-se da reunião.

Parágrafo único. Caso não o faça, qualquer outra pessoa poderá manifestar o
conflito, caso dele tenha ciência, devendo o órgão colegiado deliberar sobre o
conflito conforme seu Regimento e legislação aplicável.

3.10. Defesa Judicial e Administrativa

Art. 29. Os Administradores e os Conselheiros Fiscais são responsáveis, na forma da
lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições.-

Art. 30. A ECT, por intermédio de sua consultoria jurídica ou mediante advogado
especialmente contratado, deverá assegurar aos integrantes e ex-integrantes da
Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal a defesa em
processos judiciais e administrativos contra eles instaurados, pela prática de atos no
exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com
os interesses da empresa.

§ 1° O benefício previsto no caput aplica-se, no que couber e a critério do Conselho
de Administração, aos membros do Comitê de Auditoria e àqueles que figuram no
polo passivo de processo judicial ou administrativo, em decorrência de atos que
tenham praticado no exercício de competência delegada pelos administradores.

§ 2° A forma da defesa em processos judiciais e administrativos será definida pelo
Conselho de Administração.

§ 3° Na defesa em processos judiciais e administrativos, se o beneficiário da defesa
for condenado, em decisão judicial transitada em julgado, com fundamento em
violação de lei ou do Estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, ele deverá
ressarcir à ECT todos os custos e despesas decorrentes da defesa feita pela
empresa, além de eventuais prejuízos causados.
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(Aprovado na 19® Assembléia Geral Extraordinária, em 24/11/2020)

Art. 31. Fica assegurado aos Administradores e Conselheiros Fiscais, bem como aos
ex-administradores e ex-conselheiros, o conhecimento de informações e
documentos constantes de registros ou de banco de dados da ECT, indispensáveis à
defesa administrativa ou judicial, em ações propostas por terceiros, de atos
praticados durante seu prazo de gestão ou mandato.

3.11. Seguro de Responsabilidade

Art. 32. A ECT poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil
permanente em favor dos Administradores e Conselheiros Fiscais, na forma e
extensão definidas pelo Conselho de Administração, para cobertura das despesas
processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos
instaurados em face deles, relativos às suas atribuições junto à empresa.

3.12. Quarentena para Diretoria

Art. 33. Os membros da Diretoria Executiva ficam impedidos do exercício de
atividades que configurem conflito de interesse, observados a forma e o prazo
estabelecidos na legisiação pertinente.

§ 1° Após o exercício da gestão, o ex-membro da Diretoria Executiva que estiver em
situação de impedimento, poderá receber remuneração compensatória equivalente
apenas ao honorário mensal da função que ocupava observados os §§ 2° e 3° deste
artigo.

terá direito à remuneração compensatória, o ex-membro da Diretoria
que retornar, antes do término do período de impedimento, ao

§ 2° Não
Executiva

desempenho da função que ocupava na administração púbiica ou privada.

§ 3° A configuração da situação de impedimento dependerá de prévia manifestação
da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

capítulo iV - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.1. Caracterização

Art. 34. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada
da ECT e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo
da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio
ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento ao disposto na
Lei n° '13.303/2016.

4.2. Composição

Art. 35. O Conselho de Administração é composto por sete membros, a saber:
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(Aprovado na 19® Assembléia Geral Extraordinária, em 24/11/2020)

I - quatro indicados peio Ministro de Estado supervisor;

il - o Presidente da ECT;

ili - um indicado pelo Ministro de Estado da Economia;

IV - um representante dos empregados, nos moldes da Lei n° 12.353, 28 de
dezembro de 2010.

§ 1° Os membros da Diretoria Executiva, exceto o Presidente da ECT, não poderão
compor o Conselho de Administração, podendo, no entanto, ser convocados por
esse colegiado para participarem de reuniões, sem direito a voto.

§ 2° O Presidente da ECT não poderá ocupar o cargo de Presidente do Conselho de
Administração, mesmo que temporariamente.

Art. 36. O Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão
escolhidos na primeira reunião do órgão que ocorrer após a eleição de seus
membros, devendo o Presidente ser um dos membros indicados peid Ministro de
Estado supervisor.

Art. 37. O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% (vinte
e cinco por cento) de membros independentes, sendo que os critérios de
independência deverão respeitar os termos do art. 22, §1°, da Lei n° 13.303, de 30
de junho de 2016 e do art. 36, §1°, do Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

Parágrafo único. Quando, em decorrência da observância do percentual acima
mencionado, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro:

i  - imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco
décimos); e

li - imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).

Art. 38. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá
verificar o enquadramento dos indicados a conselheiros independentes por meio da
análise da autodeclaração apresentada e respectivos documentos (nos moldes do
formulário padronizado).

4.3. Prazo de Gestão

Art. 39. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 (dois)
anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

§ 1° No prazo do caput serão considerados os períodos anteriores de gestão
ocorridos há menos de dois anos.

8
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§ 2° Atingido o limite a que se refere o parágrafo anterior, o retorno de membro do
conselho de administração para a ECT só poderá ocorrer após decorrido período
equivalente a um prazo de gestão.

§ 3° O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará
até a efetiva investidora dos novos membros.

4.4. Vacância e Substituição Eventual

Art. 40. No caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado
pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia geral
subsequente. Caso ocorra a vacância da maioria dos cargos, será convocada
assembieia-geral para proceder a nova eleição.

Parágrafo único. Para o Conselho de Administração proceder à nomeação de
membros para o colegiado, na forma do caput, deverão ser verificados pelo Comitê
de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração os mesmos requisitos de
elegibilidade exigidos para eleição em assembléia geral de acionistas.

Art. 41. A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não admite substituto
temporário ou suplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de
ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o
colegiado deliberará com os remanescentes.

4.5. Reunião

Art. 42. O Conselho de Administração se reunirá, com a presença da maioria dos
seus membros, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que
necessário.

Art. 43. O Conselho de Administração será convocado por seu Presidente ou pela
maioria dos membros do Colegiado.

Art. 44. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com
antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente justificadas
pela empresa e acatadas pelo Colegiado.

Art. 45. As reuniões do Conselho de Administração devem, em regra, ser
presenciais, admitindo, excepcionalmente, a reunião virtual ou a participação de
membro portele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado.

Art. 46. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes
e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária.

Art. 47. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o Presidente
terá o voto de desempate, além do voto pessoal.
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Art. 48. Em caso de decisão não-unânime, a justificativa do voto divergente será
registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de
responsabilidade o conselheiro dissidente que faça consignar sua divergência em
ata de reunião ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao
Conselho de Administração.

Art. 49. As atas do Conselho de Administração devem ser redigidas com clareza e
registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as
abstenções de voto.

4.6. Competências

Art. 50. Compete ao Conselho de Administração:

I - fixar a orientação geral dos negócios da ECT;

II - avaliar, a cada 4 (quatro) anos, o alinhamento estratégico, operacional e
financeiro das participações da ECT ao seu objeto social, devendo, a partir dessa
avaliação, recomendar a sua manutenção, a transferência total ou parcial de suas
atividades para outra estrutura da administração pública ou o desinvestimento da
participação:

III - eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da ECT,' inclusive o
Presidente, fixando-lhes as atribuições;

IV - fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da empresa, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

V - manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação
dos acionistas em assembléia;

VI - aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembléia
Geral, não se admitindo a rubrica "assuntos gerais";

VII - convocar a Assembléia Geral;

VIII - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria
Executiva;

IX - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos relativos à sua alçada
decisória;

X - autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus
reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
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XI - autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a
rescisão dos respectivos contratos;

XII - aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de riscos, Dividendos e
Participações societárias, bem como outras políticas gerais da ECT;

XIII - aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de investimentos, e
as metas de desempenho, que deverão ser apresentados pela Diretoria Executiva;

XIV - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações
financeiras eiaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do
Conselho Fiscal;

XV - determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de
controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a
que está exposta a ECT, inclusive os riscos relacionados á integridade das
informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e
fraude;

XVI - definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria
Executiva;

XVII - identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a
necessidade de mantê-los;

XVIII - deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da ECT, em conformidade
com o disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

XIX - aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório
Anual .das Atividades de Auditoria Interna - RAINT, sem a presença do Presidente
da ECT;

XX - criar comitês de assessoramento ao Conseiho de Administração, para
aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a
decisão a ser tomada pelo Colegiado seja tecnicamente bem fundamentada;

XXI - eleger e destituir os membros de comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração;

XXII - atribuir formaimente a responsabilidade pelas áreas de Conformidade e
Gerenciamento de Riscos a membros da Diretoria Executiva;

XXIII -.solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades da entidade fechada de
previdência complementar que administra o plano de benefícios da ECT e da
operadora do plano de saúde;

11



016

ESTATUTO SOCIAL
^Qj'j'0|Qg (Aprovado na 19® Assembléia Geral Extraordinária, em 24/11/2020)

XXIV - realizar a autoavaliação anual de seu desempenho, observados os quesitos
mínimos dispostos no inc. III do art. 13 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016;

XXV aprovar as nomeações e destituições dos titulares da Auditoria Interna, e
submetê-las à aprovação da Controladoria-Geral da União;

XXVI - conceder afastamento e licença ao Presidente da ECT, inclusive a título de
férias;

XXVII - aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, o Regimento
Interno da ECT, o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e o Regimento Interno
dos demais comitês de assessoramento;

XXVIII - aprovar o Código de Conduta e Integridade;

XXIX - aprovar e manter atualizado um plano de sucessão não-vinculante dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, cuja elaboração
deve ser coordenada pelo Presidente do Conselho de Administração;

XXX - aprovar as atribuições dos Diretores Executivos não previstas no Estatuto
Sociai;

XXXI - aprovar o Regulamento de Licitações;

XXXII - aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou
compromisso arbitrai, observada a política de alçada da empresa;

XXXIII - discutir, deliberar e monitorar práticas de governança corporativa e
relacionamento com partes interessadas;

XXXIV - aprovar e divulgar a Carta Anual com explicação dos compromissos de
consecução de objetivos de políticas públicas, na forma prevista na Lei n° 13.303, de
30 de junho de 2016;

XXXV - avaliar os diretores e membros de comitês estatutários da ECTj nos termos
do inciso III do art. 13 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, com o apoio
metodológico e procedimental do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração;

XXXVI - aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a
serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva;

XXXVII - promover anualmente a análise das metas e resultados na execução do
plano de negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes
responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao
Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas;

12
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XXXVIII - propor à Assembléia Geral a remuneração dos administradores e dos
membros dos demais órgãos estatutários da ECT;

XXXIX - executar e monitorar a remuneração de que trata o inciso anterior, inclusive
a participação nos lucros e resultados, dentro dos limites aprovados pela Assembléia
Gerai;

XL - autorizar a constituição de subsidiárias, bem assim a aquisição de participação
minoritária em empresa;

XLI - aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoai próprio
e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, programa de participação
dos empregados nos lucros ou resultados, plano de cargos e salários, plano de
funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados;

XLII - aprovar o patrocínio a plano de benefícios e a adesão a entidade fechada de
previdência compiementar;

XLIII - manifestar-se sobre o relatório apresentado pela Diretoria Executiva resultante
da auditoria interna sobre as atividades da entidade fechada de previdência
compiementar e da operadora do plano de saúde;

4.7. Competências do Presidente do Conseiho de Administração

Art. 51. Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

I - Presidir as reuniões do órgão, observando o cumprimento do Estatuto Social e do
Regimento Interno;

II - Interagir com o ministério supervisor, e demais representantes do acionista
controtador, no sentido de esclarecer a orientação geral dos negócios, assim como
questões relacionadas ao interesse público a ser perseguido pela ECT, observado o
disposto no artigo 89 da Lei n° 13.303/2016;

III - Estabelecer os canais e processos para interação entre os acionistas e o
Conselho de Administração, especiaimente no que tange às questões de estratégia,
governança, remuneração, sucessão e formação do Conseiho de Administração,
observado o disposto no artigo 89 da Lei n° 13.303/2016.

CAPÍTULO V - DIRETORIA EXECUTIVA

5.1. Caracterização

Art. 52. A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação,
cabendo-ihe assegurar o funcionamento regular da ECT em conformidade com a
orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.

13
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5.2. Composição e Investidura

Art. 53. A Diretoria Executiva, eleita pelo Conselho de Adnninistração, é composta
pelo Presidente e seis Diretores Executivos.

Art. 54. É condição para investidora em cargo de Diretoria da ECT a assunção de
compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá
ser aprovado pelo Conselho de Administração.

5.3. Prazo de Gestão

Art. 55. O prazo de gestão da Diretoria Executiva será unificado e de 2 (dois) anos,
sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

§ 1° Atingido o limite a que se refere o caput, o retorno de membro" da diretoria
executiva para a ECT só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um
prazo de gestão.

§ 2° No prazo a que se refere o caput serão considerados os períodos anteriores de
gestão ocorridos há menos de dois anos e a transferência de Diretor para outra
Diretoria da ECT.

§ 3° O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva se prorrogará até a
efetiva investidora dos novos membros.

5.4. Licença, Vacância e Substituição Eventuai

Art. 56. Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais "de qualquer
membro da Diretoria Executiva, o Presidente designará o substituto dentre os
membros da Diretoria Executiva.

Art. 57. Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Presidente da
ECT, o Conselho de Administração designará o seu substituto.

Parágrafo único. O substituto do Presidente da ECT não o substitui como membro do
Conselho de Administração.

Art. 58. Os membros da Diretoria-Executiva farão jus, anualmente, a 30 dias de
licença-remunerada, que podem ser acumulados até o máximo de dois períodos,
sendo vedada sua conversão em espécie e indenização.

5.5. Reunião

Art. 59. A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por quinzena e,
extraordinariamente, sempre que necessário.

14



01 9

Correios
ESTATUTO SOCIAL

(Aprovado na 19® Assembléia Gerai Extraordinária, em 24/11/2020)

Art. 60. A Diretoria Executiva será convocada pelo Presidente da ECT ou pela
maioria dos membros do Colegiado.

Art. 61. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com
antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente justificadas
pela ECT e acatadas pelo Colegiado.

Art. 62. As reuniões da Diretoria Executiva devem, em regra, ser presenciais,
admitindo, excepcionalmente, a reunião virtual ou a participação de membro por tele
ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado.

Art. 63- As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes
e serão registradas no livro de atas, podendo ser iavradas de forma sumária.

Art. 64. Nas deliberações colegiadas da Diretoria Executiva, o Presidente terá o voto
de desempate, aiém do voto pessoal.

Art. 65. Em caso de decisão não-unânime, a justificativa do voto divergente será
registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de
responsabilidade o diretor dissidente que faça consignar sua divergência em ata de
Teunião ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito à Diretoria
Executiva.

Art. 66. As atas da Diretoria Executiva devem ser redigidas com ciareza e registrar
as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções
de voto.

5.6. Competências

Art. 67. Compete à Diretoria Executiva, no exercício das suas atribuições e
respeitadas as diretrizes fixadas peio Conseiho de Administração:

I - gerir as atividades da ECT e avaiiar os seus resultados;

II - monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas
medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão;

III - elaborar os orçamentos anuais e piurianuais da ECT e acompanhar sua
execução;

IV - definir a estrutura organizacional da ECT e a distribuição interna das atividades
administrativas;

-  promover a eiaboração, em cada exercício, do Relatório da Administração, do
Relatófio Integrado, da Carta de Governança e das demonstrações financeiras.
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submetendo essas últimas à Auditoria Interna, Auditoria Independente e aos
Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria;

VI - autorizar os atos e contratos relativos à sua alçada decisória;

VII - aprovar a fixação, o reajuste e a revisão de preços e prêmios ad valorem
referentes à remuneração dos serviços prestados pela ECT em regime
concorrencial;

VIII - Indicar os representantes da ECT nos órgãos estatutários de suas
participações societárias;

IX - submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que dependam de
deliberação do Conselho de Administração, manifestando-se previamente quando
não houver conflito de interesse;

X - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembléia Geral e do
Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho
Fiscal;

XI - propor o Regimento Interno da ECT para aprovação;

XII - avaliar as estratégias de investimentos, de capital, de alocação e de captação
de recurso, observado o art. 50, inciso XXXVI, deste Estatuto;

XIII - aprovar as medidas de supervisão das entidades patrocinadas, subsidiárias,
mantidas, coligadas e controladas pela ECT;

XIV - supervisionar os resultados dos exercícios das entidades patrocinadas,
subsidiárias, mantidas, coligadas e controladas pela ECT;

XV - apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano
anterior, plano de negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo
prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no'mínimo, os
próximos cinco anos;

XVI - propor a constituição de subsidiárias e a aquisição de participações acionárias
minoritárias para cumprir o objeto social da ECT;

XVII - aprovar o seu Regimento Interno;

XVIII - aprovar as normas internas de funcionamento da ECT;

XIX - colocar à disposição dos outros órgãos sociais pessoal qualificado para
secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário;

•* b
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XX - deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor.

5.7. Atribuições do Presidente

Art. 68. Sem prejuízo das demais atribuições da Diretoria Executiva, compete
especificamente ao Presidente da ECT:

I - dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa
da ECT;

II - coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva;

'III - representar a ECT em juízo e fora dele, podendo, para tanto, constituir
procuradores "ad-negotia" e "ad-judicia", especificando os atos que poderão praticar
nos respectivos instrumentos do mandato;

IV - assinar, com um Diretor, os atos que constituam ou alterem direitos ou
obrigações da ECT bem como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para
com ela, podendo, para tanto, delegar atribuições ou constituir procurador para esse
fim;

V - baixar as resoluções da Diretoria Executiva;

VI - criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar tais atribuições;

Vil - conceder afastamento e licenças aos demais membros da Diretoria Executiva,
inclusive a título de férias;

Vlli - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

IX - manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das atividades da ECT;

X - exercer a representação institucional perante o Governo e a sociedade, nacional
e internacionalmente;

,XI - expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de
empregados, de acordo com a legislação, podendo, para tanto, delegar ou constituir
procurador para esse fim;

XII - designar os substitutos dos membros da Diretoria Executiva;

Xili - exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho de
Administração;
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5.8. Atribuições dos demais Diretores-Executivos

Art. 69. São atribuições dos demais Diretores-Executivos:

I - gerir as atividades da sua área de atuação;

II - participar das reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a definição das
políticas a serem seguidas pela ECT e relatando os assuntos da sua respectiva área
de atuação;

III - cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da ECT estabelecida
pelo Conselho de Administração na gestão de sua área específica de atuação.

Art. 70. As demais atribuições e poderes de cada Diretor Executivo serão detalhados
no Regimento Interno da ECT.

CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL

6.1. Caracterização

Art. 71. O Conselho Fiscal é o órgão permanente de fiscalização da ECT, de atuação
colegiada e individual. Além das normas previstas na Lei n° 13.303, de 30 de junho
de 2016 e sua regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da
ECT as disposições para esse colegiado previstas na Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes,' deveres e
responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidora e a remuneração.

6.2. Composição

Art. 72. O Conselho Fiscal será composto por três membros efetivos e respectivos
suplentes, sendo:

I - dois indicados pelo Ministro de Estado supervisor;

II - um indicado pelo Ministro de Estado da Economia, como representante do
Tesouro Nacional, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a
Administração Pública.

Art. 73. Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembléia Geral.

6.3. Prazo de Atuação

Art. 74. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos,
permitidas, no máximo, 2 (duas) reconduções consecutivas.
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§ 1° Atingido o limite a que se refere o caput, o retorno do membro do Conselho
Fiscal para a ECT só poderá ser efetuado após decorrido prazo equivaiente a um
prazo de atuação.

§ 2° No prazo a que se refere o caput serão considerados os períodos anteriores de
atuação ocorridos há menos de dois anos.

Art. 75. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal:

I - assinarão o termo de adesão ao Código de Conduta e às Políticas da ECT; e

II - escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do
órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

6.4. Requisitos

Art. 76. Os membros do Conselho Fiscal deverão atender aos requisitos obrigatórios
e observar as vedações para exercício das suas atividades determinados pela Lei n°
13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016,
e por demais normas que regulamentem a matéria.

Art. 77. O Comitê de Pessoas, Elegibiiidade, Sucessão e Remuneração deverá
opinar sobre a observância dos requisitos e vedações para eleição dos membros.

6.5. Vacância e Substituição Eventual

Art. 78. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou
impedimentos eventuais pelos respectivos supientes.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância do membro titular, o Presidente do
Conselho Fiscal convocará o respectivo suplente, que o substituirá até a eleição do
novo tituiar pela Assembléia Geral.

6.6. Reunião

Art. 79. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que se fizer necessário.

Art. 80. O Conselho Fiscal será convocado pelo Presidente ou peia maioria dos
membros do Coiegiado.

Art. 81. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com
antecedência mínima de 5 dias úteis, saivo quando nas hipóteses devidamente
justificadas pela ECT e acatadas pelo Coiegiado.
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Art. 82. As reuniões do Conselho Fiscal devem, em regra, ser presenciais, admitindo,
excepcionalmente, a reunião virtual ou a participação de membro por teie ou
videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado.

Art. 83. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes
e serão registradas no livro de atas, podendo ser iavradas de forma sumária.

Art. 84. Em caso de decisão não-unânime, a justificativa do voto divergente será
registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de
responsabilidade o conselheiro fiscal dissidente que faça consignar sua divergência
em ata de reunião ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao
Conselho Fiscal.

Art. 85. As atas do Conselho Fiscal devem ser redigidas com clareza e registrar as
decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de
voto.

6.7. Competências

Art. 86. Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos Administradores e verificar
o cumprimento dos seus deveres iegais e estatutários;

II - opinar sobre o reiatório anuai da administração e as demonstrações financeiras
do exercício social;

III - manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem
submetidas à Assembieia Geral, relativas a modificação do capital social, planos de
investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação,
incorporação, fusão ou cisão;

IV - denunciar, por quaiquer de seus membros, aos órgãos da administração e, se
estes não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da
ECT, à Assembieia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir
providências;

V - convocar a Assembieia Geral Ordinária, se os órgãos da administração
retardarem por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que
ocorrerem motivos graves ou urgentes;

VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações
financeiras elaboradas periodicamente pela ECT;

VII - fornecer, sempre que solicitadas pela União, informações sobre matéria de sua
competência;
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VIII - exercer suas atribuições durante eventual liquidação da empresa;

IX - examinar o RAINT e PAINT;

X - assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em
que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal;

XI - aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual;

XII - realizar a autoavaliação anual de seu desempenho, observados os quesitos
mínimos dispostos no inc. III do art. 13 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016;

XIII - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo
examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações;

XIV - fiscalizar o cumprimento do limite de participação da ECT no custeio dos
benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar.

CAPÍTULO VII - COMITÊ DE AUDITORIA

7.1. Caracterização

Art. 87. O Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento ao Conselho de
Administração, auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade das
demonstrações financeiras, dos controies internos, da conformidade, do
gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente.

§ 1° O Comitê de Auditoria também exercerá suas atribuições e responsabilidades
junto às sociedades controladas pela ECT, que adotarem o regime de Comitê de
Auditoria único.

)

§ 2° O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária,
anual bu por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração,
para conduzir ou determinar a reaiização de consultas, avaliações e investigações
dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de
especialistas independentes.

7.2. Composição

Art. 88. O Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído peio Conselho de
Administração, será integrado por 3 membros.

Art., 89. Os membros do Comitê de Auditoria devem ter experiência profissional ou
formação acadêmica compatível com o cargo, preferencialmente na área de
contabilidade, auditoria ou no setor de atuação da ECT, devendo, no mínimo, um
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dos membros obrigatoriamente ter experiência profissionai reconhecida em assuntos
de contabilidade societária e ao menos 1 (um) deve ser conselheiro independente da
ECT.

Art. 90. Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reuniãa, elegerão o
seu Presidente, que deverá ser membro independente do Conselho de
Administração, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com
registro no livro de atas.

Art. 91. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria as estabelecidas
no art. 25 da Lei n° 13.303/16 e no art. 39 do Decreto n° 8.945/16, além das demais
normas aplicáveis.

§ 1° É vedada a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria.

§ 2° O Conselho de Administração poderá convidar membros do Comitê de Auditoria
para assistir às suas reuniões.

§ 3° O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá opinar
sobre a observância dos requisitos e vedações para os membros.

7.3. Mandato

Art. 92. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de três anos, não
coincidente para cada membro, permitida uma única reeleição.

Art. 93. Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser destituídos pelo voto
justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração.

7.4. Vacância e Substituição Eventual

Art. 94. No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de
Administração elegerá o substituto para completar o mandato do membro anterior.

Art. 95. O cargo de membro do Comitê de Auditoria é pessoal e não admite
substituto temporário. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer
membro do comitê, este deliberará com os remanescentes.

7.5. Reunião

Art. 96. O Comitê de Auditoria deverá realizar pelo menos duas reuniões mensais.

Art. 97. O Comitê deverá apreciar as informações contábeis antes da sua
divulgação.

Art. 98. A ECT deverá divulgar as atas de reuniões do Comitê de Auditoria.
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§ 1° Na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da
ata possa pôr em risco interesse legítimo da ECT, apenas o seu extrato será
divulgado.

§ 2° A restrição de que trata o parágrafo anterior não será oponível aos órgãos de
controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de
Auditoria estatutário, observada a transferência de sigilo.

7.6. Competências

Art. 99. Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras
• competências previstas na legislação:

I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;

II - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua
independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços
às necessidades da ECT;

III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de
auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da ECT;

IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das
demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela ECT;

V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa, podendo requerer, entre
outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:

a) remuneração dos administradores;

b) utilização de ativos da empresa;

c) gastos incorridos em nome da empresa.

VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria
interna, a adequação e o fiel cumprimento das transações com partes relacionadas
aos critérios estabelecidos na Política de Transações com Partes Relacionadas e
sua divulgação;

VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as
conclusões e suas recomendações, registrando, se houver, as divergências
significativas entre administração, auditoria interna, auditoria independente e o
próprio Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;

VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos
atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pela
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entidade fechada de previdência complementar, bem como os parâmetro dos Planos
de Saúde geridos pela caixa de assistência à saúde, dos quais a ECT é
patrocinadora.

Art. 100. Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria deverá participar das
reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações financeiras
periódicas, da contratação do auditor independente e do Plano Anual de Atividades
da Auditoria Interna - PAINT.

Art. 101. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber
denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa em matérias
relacionadas ao escopo de suas atividades.

CAPITULO Vil! - COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E

REMUNERAÇÃO

8.1 Caracterização

Art. 102. A ECT disporá de Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração que visará assessorar os acionistas e o Conselho de Administração
nos processos de indicação, de avaliação, de sucessão e de remuneração dos
administradores, conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários.

8.2 Composição

Art. 103. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será
constituído por 03 (três) membros do Conselho de Administração ou do Comitê de
Auditoria, sem remuneração adicional, observando-se os artigos 153 à 156 da Lei n°
6.404/76.

Parágrafo único. Caso o Comitê seja constituído apenas por integrantes do Conselho
de Administração, a maioria deverá ser de conselheiros independentes.

8.3 Competências

Art. 104. Compete ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração:

I - opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de membros do Conselho de
Administração e conselheiros fiscais, sobre o preenchimento dos requisitos e a
ausência de vedações para as respectivas eleições;

II - opinar, de modo a auxiliar os membros do Conselho de Administração, na
indicação de diretores e membros do Comitê de Auditoria;
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III - verificar a conformidade do processo de avaliação e dos treinamentos dos
administradores e conselheiros fiscais;

IV - auxiliar o Conseiho de Administração na elaboração e no acompanhamento do
piano de sucessão de administradores;

V - auxiliar o Conselho de Administração na elaboração da proposta de remuneração
dos administradores para submissão à Assembléia Geral;

VI - auxiliar o Conseiho de Administração na avaliação das propostas relativas à
política de pessoal e no seu acompanhamento.

§ 1° O comitê deverá se manifestar no prazo máximo de 8 dias úteis, a partir do
recebimento de formulário padronizado da entidade da Administração Pública
responsável pelas indicações, sob pena de aprovação tácita e responsabilização de
seus membros, caso se comprove o descumprimento de algum requisito.

§ 2° As manifestações do Comitê, que serão deliberadas por maioria de votos com
registro em ata, deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos,
inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações
tomadas.

§ 3° A manifestação do Comitê será encaminhada ao Conseiho de Administração,
que deverá incluir, na proposta da administração para a realização da assembléia
geral que tenha na ordem do dia a eleição de membros do conselho de
administração e do conselho fiscal, sua manifestação acerca do enquadramento dos
indicados aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da
autodeciaração e documentos apresentados pelo indicado e da manifestação do
Comitê.

§ 4° O mesmo procedimento descrito no parágrafo anterior deverá ser observado na
eleição de diretores e membros do Comitê de Auditoria, sendo que a manifestação
do Conseiho de Administração deverá constar da ata da reunião que tiver como
ordem do dia a eleição dos membros desses órgãos.

Art. 105. As atas das reuniões do Coriseiho de Administração que deliberarem sobre
os assuntos acima mencionados deverão ser divulgadas.

Art. 106. Na hipótese de o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse
legítimo da ECT, apenas o seu extrato será divulgado.

Parágrafo único. A restrição de que trata o caput não será oponívei aos órgãos de
controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, observada a transferência de
sigilo.
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CAPÍTULO IX - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9.1 Exercício Social

Art. 107. O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1° de janeiro,
com término em 31 de dezembro de cada ano e obedecerá, quanto às
demonstrações financeiras, aos preceitos deste Estatuto e da.Legislação pertinente.

§ 1° A ECT deverá elaborar demonstrações financeiras anuais e trimestrais e
divulgá-las em sítio eletrônico, observando as regras de escrituração e elaboração
de demonstrações financeiras contidas na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
e  nas normas da Comissão de Valores Mobiliários, inclusive quanto à
obrigatoriedade de auditoria independente por Auditor registrado naquela Autarquia.

§ 2° Ao fim de cada exercício social, a Diretoria Executiva fará elaborar, com base na
legislação vigente e na escrituração contábil, as demonstrações financeiras
aplicáveis às companhias de capital aberto, discriminando com clareza á situação do
patrimônio da ECT e as mutações ocorridas no exercício.

§ 3° Outras demonstrações financeiras intermediárias serão preparadas, caso
necessárias ou exigidas por legislação específica.

9.2 Destinação do Lucro

Art. 108. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a
seguinte destinação:

I - absorção de prejuízos acumulados;

II - 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, que não poderá exceder
20% (vinte por cento) do capital social;

III - no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para o
pagamento de dividendos, em harmonia com a política de dividendos aprovada pela
ECT;

IV - 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, após a constituição da
reserva legal e distribuição dos dividendos, para constituição de reserva estatutária,
com a finalidade de garantir a manutenção do capital de giro da ECT, até o limite de
vinte e cinco por cento do capital social da Empresa.

Art. 109. O saldo remanescente será destinado para dividendo ou constituição de
outras reservas de lucros nos termos da lei. A constituição de reserva de" retenção de
lucros deverá ser acompanhada de justificativa em orçamento de capital previamente
aprovado pela assembléia geral, nos termos do art. 196 da Lei n° 6.404, de 1,5 de
dezembro de 1976.
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9.3 Pagamento do Dividendo

Art. 110. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia
geral, no prazo de 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro
do exercício social.

Art. 111. A ECT poderá levantar balanços trimestrais ou em períodos menores para
declarar e distribuir, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos ou
juros sobre o capital próprio à conta de lucro apurado nesses balanços, desde que o
total cios dividendos pagos em cada trimestre do exercício social não exceda o
montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1° do artigo 182 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, a serem convalidados pela Assembléia Geral
Ordinária.

Art. 112. Sobre os valores dos dividendos e dos juros, a título de remuneração sobre
o capital próprio, devidos ao Tesouro Nacional e aos demais acionistas, incidirão
encargos financeiros equivalentes à taxa SELIC, a partir do encerramento do
exercício social até o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da
incidência de juros moratórios quando esse recolhimento ou pagamento não se
verificar na data fixada em lei ou assembléia geral, devendo ser considerada como a
taxa diária, para a atualização desse valor durante os cinco dias úteis anteriores à
data do pagamento ou recolhimento, a mesma taxa SELIC divulgada no quinto dia
útil que antecede o dia da efetiva quitação da obrigação.

Parágrafo único. Poderá ser imputado ao valor destinado a dividendos, apurados na
forma prevista neste artigo, integrado a respectiva importância, para todos os efeitos
legais, o valor da remuneração, paga ou creditada, a título de juros sobre o capital
próprio, nos termos da legislação pertinente.

CAPITULO X - UNIDADES INTERNAS DE GOVERNANÇA

10.1 Descrição

Art. 113. A ECT terá auditoria interna, área de conformidade e gestão de riscos e
ouvidoria.

Art. 114. O Conselho de Administração estabelecerá Política de Seleção para os
titulares dessas unidades, com assessoramento do Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

10.2 Auditoria Interna

Art. 115. A Auditoria Interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração,
diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário.
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Art. 116. À Auditoria interna compete:

I - executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária,
administrativa, patrimonial e operacional da ECT;

II - propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados;

III - verificar o cumprimento e a implementação pela ECT das recomendações ou
determinações da Controladoria-Geral da União - CGU, do Tribunal de Contas da
União - TCU e do Conselho Fiscal;

IV - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração;

V - avaliar a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos
riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta,
mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de^ eventos e
transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras;

VI - emitir parecer sobre prestação de contas anual da empresa e sobre tomada de
contas especial.

Art. 117. Serão enviados relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria sobre as

atividades desenvolvidas pela área de auditoria interna.

10.3 Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos

Art. 118. As áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos se vinculam:

I - diretamente ao Presidente da ECT e conduzida por ele; ou

II - ao Presidente da ECT por intermédio de outro Diretor Executivo que irá conduzi-
ia, podendo este ter outras competências.

Parágrafo único. A área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos se reportará
diretamente ao Conselho de Administração, em situações em que se suspeite do
envolvimento do Presidente da ECT em irregularidades ou quando este se furtar à
obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.

Art. 119. Às áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos compete:

I  - propor políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos para a ECT, as
quais deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de
Administração, e comunicá-las a todo o corpo funcional da Empresa;
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II - verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e
serviços da ECT às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais
regulamentos aplicáveis;

III - comunicar à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao
Comitê de Auditoria a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com as normas

aplicáveis à Empresa;

IV - verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma
que seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes;

V - verificar o cumprimento do Código de Conduta e Integridade, conforme art. 18 do
Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, bem como promover treinamentos
periódicos aos empregados e dirigentes da empresa sobre o tema;

VI - coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a
que está sujeita a ECT;

VII - coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos
riscos identificados, verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão
de riscos;

VIII - estabelecer planos de contingência para os principais processos de trabalho da
organização;

IX - elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à Diretoria
Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria;

X - disseminar a importância da Conformidade e do Gerenciamento de Riscos, bem
como a responsabilidade de cada área da Empresa nestes aspectos;

XI - outras atividades correlatas definidas pelo Diretor ao qual se vincula.

10.4 Ouvidoria

Art. 120. A Ouvidoria se vincula ao Conselho de Administração, ao qual deverá se
reportar diretamente.

Art. 121. À Ouvidoria compete:

I - receber e examinar sugestões e reclamações visando melhorar o atendimento da
ECT em relação a demandas de investidores, empregados, fornecedores, clientes,
usuários e sociedade em gerai;

II - receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às
atividades da ECT;
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III - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração.

Art. 122. A Ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários
para a soiução dos problemas suscitados, e fornecer meios suficientes para os
interessados acompanharem as providências adotadas.

CAPITULO XI - PESSOAL

Art. 123. O regime jurídico do pessoal da ECT é o da Consolidação "das Leis do
Trabaiho, da respectiva legislação complementar e dos regulamentos internos da
Empresa.

Art. 124. A contratação do pessoal permanente da ECT ocorrerá por meio de
concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 125. Os requisitos para o provimento de cargos, exercício de funções e
respectivas remunerações, serão fixados em Piano de Cargos, Carreiras e Salários e
Plano de Funções.

Art. 126. As funções gerenciais e técnicas, no âmbito estadual, serão exercidas
exciusivamente por empregados do quadro de pessoal permanente da ECT.

Art. 127. Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, aprovados pelo
Conselho de Administração nos termos do art. 50, inciso XLI, deste Estatuto Social,
serão submetidos, nos termos da lei, à aprovação da Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais - SEST, que fixará, também, o iimite de seu
quantitativo.

CAPITULO XII - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Disposições Gerais

Art. 128. É vedado á ECT:

I  - conceder financiamento, prestar fiança ou aval a terceiros, sob qualquer
modalidade; e

II - realizar contribuições ou conceder auxílios não consignados no orçamento.

Art. 129. A ECT proverá os meios necessários para garantir p sigilo da
correspondência e o tráfego postal e telegráfico, e zelará pela segurança dos bens e
haveres da empresa ou confiados a sua guarda.
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Art. 130. A ECT terá exclusividade na exploração dos serviços de que tratam os
incisos I a 111 do caput do art. 9° da Lei n° 6.538, de 22 de junho de 1978, conforme
inciso X do caput do art. 21 da Constituição.

Art. 131. A ECT, atendendo a conveniências técnicas e econômicas, e sem prejuízo
de suas atribuições e responsabilidades, poderá celebrar contratos e convênios para
assegurar a prestação de serviços.

Art. 132. A ECT, no exercício de sua função social, é obrigada a assegurar a
continuidade dos serviços postais e telegráficos, observados os índices de
confiabilidade, qualidade, eficiência e outros requisitos fixados pelo Ministério
supervisor.

Art. 133. A ECT poderá firmar parcerias comerciais que agreguem valor à sua marca
e proporcionem maior eficiência de sua infraestrutura, especiaimente de sua rede de
aténdimento, desde que observada a iegislação aplicável.

12.2 Ct)rregedoria

Art. 134. A ECT dispõe de órgão de Corregedoria.

Parágrafo único. O titular da Corregedoria será indicado peio Presidente da ECT, de
acordo com as regras estabeiecidas pela Controladoria-Geral da União.

Art. 135. A Corregedoria se vincula ao Presidente da ECT, ao qual deverá se
reportar diretamente.

Art. 136. À Corregedoria compete:

I - administrar e reaiizar as atividades correcionais, atuando como órgão gestor dos
procedimentos de natureza disciplinar e de responsabilização de pessoa jurídica,
responsávei por disciplinar, controlar e/ou realizar atividades que envoivam:
Avaliação de Admissibilidade; Investigação Preliminar; Apuração de Irregularidades
Disciplinares; Ajustamento de Conduta; Sindicância Patrimonial; Tomada de Contas
Especial; Julgamento; Processamento de Empresas com base na Lei anticorrupção
(Lei n° 12.846/2013);

II - receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às
condutas dos empregados da ECT;

III - outras atividades correiatas definidas pelo Presidente da ECT, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos e Comitês estatutários.
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do FGTS - CRF

Inscrição: 34.028.316/0020-76
Razão SocialiEMPRESA brasileira de correios e telégrafos

Endereço: rua jose loureiro 540 / centro / Curitiba / pr / 80002-900

A IZaixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/09/2021 a 18/01/2022

Certificação Número: 2021091602053586562763

Informação obtida em 27/10/2021 10:29:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



037

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionai cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacionai (CTN), ou objeto de decisão judiciai que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacionai (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judiciai que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:16:16 do dia 20/06/2021 <hora e data de Brasíiia>.
Válida até 17/12/2021.

Código de controle da certidão: 11BE.E0DD.0A35.C045
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

MS 1034954-40.2021.4.01.3400

Observações PGFN:

Pareceres PGFN/CDA ns 273/2006 e 1497/2015; MS 2003.24.0004342-31/JFDF;
E-Dossiês n 10080.004345/1016-65, 10265.067119/2019-23,
10080.005844/0519-82 e 50785.009641/2010-06.
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Página 1 de 3

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGSATIVA

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 34.028.316/0001-03

Certidão n°: 43544617/2021

Expedição: 27/10/2021, às 10:32:41

Validade: 24/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

■ Certifica-se que EMPRKSA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (MATRIZ E

FILIAIS.), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 34.028.316/0001-03, CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento

de obrigaçõ.es estabelecidas no(s) processo (s) abaixo, com débito

garantido ou exigibilidade suspensa:

0100826-40.2019.5.01.0026 - TRT

O

(D

Região

0022900-97.2002.5.02.0010 - TRT 02^ Região **

0130300-29.2009.5.02.0010 - TRT 02^ Região •kic

0175500-33.1994.5.02,0027 - TRT 02^ Região *

0002200-88.1989.5.02.0032 - TRT 02^ Região **

0114200-20.2002.5.02.0050 - TRT 02® Região *■

0008600-44.2009.5.04.0006 - TRT 04® Região *

0073900-50.2009.5,04.0006 - TRT 04® Região
0059100-24.1999.5.04.0020 - TRT 04® Região •k

0068800-19.2002.5.04.0020 - TRT 04® Região *

0075200-15.2003.5.04.0020 - TRT 04® Região *

0102200-48.2007.5.04.0020 - TRT 04® Região *

0011600-10.2009.5.04.0020 - TRT 04® Região *

0096300-16.2009.5.04.0020 - TRT 04® Região ★

0104400-57.2009.5.04.0020 - TRT 04® Região k

0000214-46.2010.5.04.0020 - TRT 04® Região k

0000232-67.2010.5.04.0020 - TRT 04® Região k

0000233-52.2010.5.04.0020 - TRT 04® Região k

0000362-57.2010.5.04.0020 - TRT 04® Região k

0001380-16.2010.5.04.0020 - TRT 04® Região k

0001541-55.2012.5.04.0020 - TRT 04® Região k

0189500-87.1998.5.05.0003 - TRT 05® Região kk

0144700-33.1996.5.05.0006 - TRT 05® Região kk

0060100-51.2002.5.05.0012 - TRT 05® Região kk

0000739-22.2010.5.05.0013 - TRT 05® Região k

0000886-39.2010.5.05.0016 - TRT 05® Região *

Dúvidas e sugestões: cndt0tst.jus.br
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0001299-37.2010.5.05.0021 - TRT 05^ Região *

0000883-35.2011.5.05.0021 - TRT 05^ Região **

0047400-42.2004.5.05.0022 - TRT 05^ Região **

0048300-25.2004.5.05.0022 - TRT 05^ Região

0048500-32.2004.5.05.0022 - TRT 05^ Região *

0000644-32.2010.5.05.0032 - TRT 05^ Região * *

0073500-84.2007.5.05.0036 - TRT 05^ Região * *

0089700-37.2005.5.05.0037 - TRT 05® Região •**

0196700-62.2006.5.05.0037 - TRT 05® Região **

0063400-95.2006.5.05.0039 - TRT 05® Região ifk

0063500-50.2006.5.05.0039 - TRT 05® Região

0063600-05.2006.5.05.0039 - TRT 05® Região

0063800-12.2006.5.05.0039 - TRT 05® Região

0063900-64.2006.5.05.0039 - TRT 05® Região **

0064100-71.2006.5.05.0039 - TRT 05® Região *

0100500-84.2006.5.05.0039 - TRT 05® Região

0077600-73.2007.5.05.0039 - TRT 05® Região **

0133500-33.2000.5.05.0121 - TRT 05® Região *

0065500-38.2006.5.05.0131 - TRT 05® Região **

0018000-67.2006.5.05.0133 - TRT 05® Região ick

0001725-75.2014.5.05.0161 - TRT 05® Região **

0065500-95.2002.5.05.0222 - TRT 05® Região **

0147500-43.2004.5.05.0462 - TRT 05® Região * *

0106400-34.2006.5,05.0464 - TRT 05® Região **

0146100-80.2007.5.05.0464 - TRT 05® Região *

0053300-02.2002.5.05.0531 - TRT 05® Região * *

0000951-46.2014.5.05.0581 - TRT 05® Região * *

0001949-67.2010.5.05.0641 - TRT 05® Região •kit

0030100-66.2005.5.06.0002 - TRT 06® Região **

0000229-78.2011.5.06.0002 - TRT 06® Região *

0153200-68.2004.5.06.0010 - TRT 06® Região **

0124100-80.2009.5.06.0014 - TRT 06® Região *

0000895-69.2014.5.09.0009 - TRT 09® Região **

0001435-20.2014.5.09.0009 - TRT 09® Região **

0359400-47.2009.5.09.0011 - TRT 09® Região **

0042500-67.2008.5.09.0053 - TRT 09® Região **

0160400-69.2005.5.11.0005 - TRT 11® Região ★

0006200-11.2007.5.15.0042 - TRT 15® Região **

0058600-19.2006.5.15.0080 - TRT 15® Região kk

0075901-92.2002.5.17.0005 - TRT 17® Região k k

0168300-37.2003.5.20.0001 - TRT 20® Região kk

0000716-61.2011.5.20.0001 - TRT 20® Região kk

Dúvidas e suaestões: cndt0t3t.ius.br
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0090600-45.2004.5.20.0002 - TRT 20^ Região **

0089200-84.2004.5.20.0005 - TRT 20^ Região *

0122400-28.2008.5.21.0001 - TRT 21^ Região **

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 71.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos

da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do

Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da

pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou

garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens

suficientes.

Dúvidas e sugestões: cndtítst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informaçãojelativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/10/2021 10:34:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0020-76

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AÓUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AÓUI.

órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AÓUI.

óbs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA

FAZENDA MUNICIPAL COBRAR

DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO

REFERENTE AO PERÍODO
COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM

VALIDADE ATÉ 26/11/2021, SEM
RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Piên, 27 de Outubro de 2021

NEGATIVA N°: 2045/2021
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:

9ZTMJ42QE5M44XH4U7T

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

INSCRIÇÃO EMPRESA DE FORA

' 51365

CNPJ n°

34.028.316/0020-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

RUA JOÃO NEGRÃO, 1251 - BLOCO I - 5° ANDAR - REBOUCAS CEP: 80002900 Curitiba - PR

CNAE/ATIVIDADES

Não definidas

Emitido por: « Equiplano Público Web »
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044
MUNICÍPIO DE PIÊN

ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROTOCOLO NO 2843/2021
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

() Convite (  ) Concorrência

(  ) Pregão Presencial (  ) Concurso

() Pregão Eletrônico (  ) Dispensa de Licitação

() Tomada de Preços (X) Inexigibilidade de Licitação

1) OBJETIVO: Inexigibiíidade de Licitação para Prestação de serviços postais, conforme solicitação da

Secretaria de Administração e Finanças.

2) VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscal.

4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme LDO 2021

Funcional

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA Administração e Finanças

Dotações: 03.001.04.122.0003.2004-33.90.39.47.01

5) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

(/) Há disponibilidade
(  ) Não há disponibilidade
(  ) Quando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamentário deverá ser consultado no momento
da emissão do contrato/Empenho

José Luizd^arros
Contador CJRC^^ 049922/0-8

35076-1

6) RECURSOS FINANCEIROS
(  ) Há previsão de recursos financeiros e será incluído na Programação de acordo com a
disponibilidade
(  ) Não há previsão recursos financeiros

7) Declaramos que a análise da regularidade oiiçamentária e legal foi feita peio órgão solicitante, de
acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispões os
Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

20/10/2021

Claudermtjjdaé de Andrade
Secretário Municipah^Aoministração e Finanças

Decreto 02/2021

Prefeitura Municipal de Piên - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/ PARANA
Departamento de Licitações e Compras 045

Protocolo N9 2849/2021 Requerente: LICITAÇÕES E COMPRAS

Objeto: Inexigibilidade para contratação de prestador de serviços postais pelos
Correios conforme solicitação da Secretaria de Administração.

Ao Jurídico

Encaminha-se à Procuradoria Jurídica o presente processo para análise quanto à

adequação da contratação direta ao caso em apreço.

Segue em anexo a minuta do contrato.

Considerando que o processo é feito dentro do portal dos correios (SEI)

Aguardo vossa análise e parecer.

27/10/2021

Marc^A
LIÇITAÇi

elen^lc^

COMPRAS



Procuradoria

PIEN Jurídica
/ - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só póssam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comerciai exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria
a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
(...)

Para além disso, noto que no presente processo administrativo, foram atendidos os
requisitos da legislação, em especial, quanto ao requerimento, estimativa da despesa,
demonstração da compatibilidade de recursos orçamentários, documentos de habilitação
jurídica fornecidos pela área de licitações e contratos, justificativa da necessidade de
contratação e a demonstração de exclusividade do fornecedor escolhido.

Neste sentido, entendemos que o processo em comento atende os princípios
insculpidos no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e, diante disso, opinamos pela
legalidade da "contratação direta" neste caso, a INEXIGIBILIDADE de licitação em
razão da inviabilidade de competição, pois trata-se de serviço prestado por fornecedor
exclusivo, para atender a demanda apresentada pela Secretaria de Administração e
Finanças, com base no permissivo legal expresso no art. 25,1 da Lei n" 8.666/93.

Cumpre esclarecer que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e
conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a
verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do
procedimento, pelo que o presente opinativo se cinge exclusivamente aos contornos jurídicos
formais do caso em comento.

Por oportuno, recomendo a Secretaria requerente e ao departamento de licitações
que, caso ainda não o tenham feito, proceda a abertura do procedimento de ihexigibilidade,
observando o disposto no art. 26 e 38 da Lei 8.666/93, a fim de atender a demanda do
Município de Piên.

S.M.J. É o parecer.

Piên, 08 de novembro

046

CalebeF

Procurac

OAB/F

Costa

r Jurídico

61.756



Procuradoria

PIEN Jurídica
Protocolo Equiplano: 2849/2021
Assunto: "Prestação de serviços postais pela empresa brasileira de correios e telégrafos e
venda de produtos de sua competência para atendimento das necessidades da administração
municipal (...) "
Requerente: Secretaria de Administração e Finanças.

Parecer Jurídico

I. Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria requerente para abertura de
processo para a formalização de contrato para a "prestação de serviços postais pela empresa
brasileira de correios e telégrafos e venda de produtos de sua competência para atendimento
das necessidades da administração municipal (...)". Justifica o secretário Claudemir José de
Andrade, que:

"Ressalta-se que é indispensável manter este sérvio para as secretarias visto que
necessidade de envio de correspondência é diária. Informamos que a empresa
brasileira de correios e telégrafos possui, por força de lei, em regime de monopólio
a exclusividade de exploração dos serviços postais em todo o território nacional,
por isso vislumbra-se a possibilidade de contratação através da Inexigibilidade de ,
licitação, conforme a disciplina o artigo 25 da lei n°8666/93. Solicitamos ainda que
a contratação seja no período de 12 meses."

O processo veio acompanhado do requerimento do secretário municipal, estatuto
social do correio, certidão de regularidade fiscal e trabalhista, informações orçamentárias e
financeiras, minuta de contrato de prestação de serviços, fomecido pela assessoria de
Licitações e Contratos.

II. Passamos a análise jurídica.

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de
licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já
enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão "ressalvados os
casos especificados na legislação ".

De acordo com Lei n° 8.666/93, a licitação é dispensada (ou dispensável) nas
hipóteses descritas no art. 24 e, quanto a inexigibilidade, constante no art. 25 do referido
diploma legal, dispõe que "é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição".

Cabe esclarecer que a licitação é inexigível quando ocorre, no caso concreto,
circunstâncias especiais, de fato ou de direito, previstas em lei, as quais se revelam
inviabilizadoras de competição, afastam peremptoriamente a licitação, consubstanciando
numa presunção relativa de que a licitação não pode ser realizada em razão do objeto ou em
razão da pessoa ou em razão de situações excepcionais.

Quanto ao tema, a legislação preceitua no art. 25,1, da Lei 8.666/93, que:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:

1
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PIÊN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a inexigibiiidade de Licitação N° 057/2021, que tem como objeto

Prestação de Serviços postais pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e venda

de produtos de sua competência, para atendimento das necessidades da Administração

Municipal, conforme solicitado pela Secretaria de Administração e Finanças em favor da

proponente .EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CNPJ:

34.028.316/0020-76 no valor total de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), com base no Art. 25,
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com parecer da

Procuradoria Jurídica e tendo em vista os elementos que instruem o protocolo

administrativo n° 2849/2021.

(  )

Malcon Grosskopf

Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANÁPIÈN município de pien
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PROTOCOLO N® 2849/2021

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 057/2021

Inexigibilidade de Licitação, na forma do Art. 25°, da Lei Federai 8.666/93.

Objeto: Inexigibilidade de licitação para Prestação de Serviços postais pela Empresa Brasileira

de Correios e Telégrafos, e venda de produtos de sua competência, para atendimento das

necessidades da Administração Municipal, conforme solicitado pela Secretaria de

Administração e Finanças.

PESSOA JURÍDICA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ:34.028.316/0020-76
VALOR: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Dotação Orçamentária:

Funcional

03.001.04.122.0003.2004.3390394701

Condição de Pagamento: Depósito bancário em até 30 dias após o recebimento da N.F.

Piên/PR, 09 de novembro de 2021.

Malcon Grosskopf

Prefeito Municipal
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Pl^l^ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 057/2021

PROTOCOLO: 2849/2021

Objeto: inexigibilidade de licitação para Prestação de Serviços postais pela Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos, e venda de produtos de sua competência, para

atendimento das necessidades da Administração Municipal, conforme solicitado pela

Secretaria de Administração e Finanças.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNP: 34.028:316/0020-76

VALOR: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

AUTORIZAÇÃO: 09/11/2021
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Protocolo n°: 57/2021 _Requerente: Licitações.

Ref.: Inexigibilidade de licitação Prestação de Serviços postais pela Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos, e venda de produtos de sua competência, para atendimento das necessidades da Administração

Municipal, conforme solicitado pela Secretaria de Administração e Finanças.

Segue documentação da Inexigibilidade acima citada, para seu conhecimento e sua

assinatura,

, ̂  7
//./

Att. Marcos

'\ l /X

1\^ ^
Clai^ Ic]n^r José de Andrade

Maicon Grosskopf
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Voltar

Detalhes processo llcitatório

Entidade Executora

Ano*

N® llcitação/dispensa/lnexigibilidade*

Modalidade*

Número edital/processo*

—Informações Gerais-

MUNiaPIO DE PIEN

2021

57

Processo Inexigibilídade

57/2021

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

-Recursos provenientes de organismos internacionals/multilateraís de crédito-

Descrição Resumida do Objeto*

Dotação Orçamentária*

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data Publicação Termo'ratificação

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Prestação de Serviços postais pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e

venda de produtos de sua competência, para atendimento das necessidades da

Administração Municipal.

0300104122000320043390394701

20.000,00

10/11/2021

Há itens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontrataÇão de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? ̂

Percentual de participação: o,oo

Data Canceiamento

Mter EjsSffltí

CPF: 966354958 (Logout)

https://servlcos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municlpal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva

Código Identificador:436BCE79

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 057/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibiiidade de Licitação N° 057/2021

PROTOCOLO: 2849/2021

Objeto: Inexigibiiidade de licitação para Prestação de Serviços
postais pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e venda de
produtos de sua competência, para atendimento das necessidades da
Administração Municipal, conforme solicitado pela Secretaria de
Administração e Finanças.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: EiNffRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS
CNP: 34.028.3Í6/0020-76
VALOR: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

AUTORIZAÇÃO: 09/11/2021
Publicado por:

Carina Daniela Alves da Silva

Código Identificador:49F6EEBC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Cancelamento da ata de registro n° 158/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2021
CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
158/2021

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais
elétricos para manutenção da rede de iluminação

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: MORK SOLAR - PRODUTOS E
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 24.616.322/0001-28

Conforme Processo Administrativo Apuratório N° 006/2021, no uso
das atribuições de Prefeito Municipal, cancelo a ARP 158/2021.

..UTORIZAÇAO: 08/11/2021

Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva

Código Identificador:C23545DE

SECRETARIA DE ÂDMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ATAS 255 E 256

ATAS N° 255 e 256/2021.

Modalidade: Pregão Eletrônico 099/2021
Contratado: EGL MÁQUINAS E LOCAÇÕES LTDA - EPP,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 03.116.057/0001-49,
vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de R$ 150.000,00 (cento e
cinqüenta mil reais.
F.D.R. TERRAPLANAGEM LTDA - ME pessoa jurídica inscrita
no CNPJ sob o n° 07.831.163/0001-65, vencedora dos itens conforme
relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor
total de R$ 145.500,00 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos
reais).

Objeto: Registro de Preços para eventual Prestação de Serviços de
Caminhão Caçamba com motorista, Retroescavadeira com
operador e Escavadeira Hidráulica com operador, conforme

necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Serviços
Rodoviários

Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.

Data de assinatura: 26 de outubro de 2021

Coordenação de Contratos.
Compras e Licitações
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Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva

Código Identificador:A9C6222F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2021

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2021

REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2021

1° ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA TERRA
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

O MUNICÍPIO DE PIÊN, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
76.002.666/0001-40, sediada na Rua Amàzonas, n° 373, centro, neste
ato representada por seu titular Exmo. Sr. Prefeito, Maicon
Grosskopf, casado, diagramador, portador da Cl RO n° 10094176-7,
inscrito no CPF/MF sob o n° 080.278.589-17, residente e domiciliado
em Piên - PR, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do
Município, Sr. Calebe França Costa, OAB/PR 61756 em conjunto
com a Secretária Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo Sra.
Cassia Janes Hermes portadora do CPF n° 0336.352.899-94
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa TERRA
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n.° 15.129.617/0001-89 estabelecida na
Rua Pedro Francisco Cardoso, n° 57, Corridas -Orleans/SC CEP
88870-000, telefone: (48) 3466-3489, e-mail:
adm@terraengenharia.eng.br; neste ato representado pelo Sr(A).
Oéllton Antunes Coelho inscrito no CPF sob n° 069.210.969-20,
doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas
abaixo firmadas, pactuam o presente contrato cujo objeto é a
contratação de empresa para elaboração de projetos e estudos ,
resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato n° 044/2021, nos
termos da Lei n° 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo
discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se
outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: Do preço
O contrato fica acrescido em R$ 74.781,20 (Vinte e seis mil,
quinhentos e noventa reais e trinta e nove centavos).

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do instramento original
permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a
ciunprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Piên/PR, 27 de outubro de 2021

Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva

Código Identiflcador:99D05271

; \ ESTADO DO PARANA ^ ̂  ^
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL PR

ICC/SE/PR - 9912560336

Assunto: CONTRATO MÚLTIPLO CONVENCIONAL

Data de emissão 30/11/21

Assunto II:

Seguem os dados atualizados do contrato n°: 9912560336

CÓD./ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO VIDE ANEXO 1

CONTRATO 9912560336

CLIENTE município de PIEN

NOME REDUZIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ENDEREÇO DE COBRANÇA R AMAZONAS 373 ANEXO PREDIDO PREFEITURA CENTRO - PIEN / PR - 83860000

TELEFONE/CONTATO COMERCIAL 41 - 3632-1136 / MAICON GROSSKOPF

■^;iTE '

E-MAIL GABINETE.PIEN@GMAIL.COM / JURIDICO@PIEN.GOV.PR.BR / GABINETE.PIEN@GMAILCOM

TELEFONE/CONTATO OPERACIONAL 41 - 3632-1136 / MAICON GROSSKOPF

CNPJ 76002666000140

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ENDEREÇO DE VISITA PIEN 373 ANEXO PRÉDIO PREFEITURA - CENTRO - PIEN/PR - 83860000

UNIDADE DE VINCULAÇÃO VIDE ANEXO II

TIPO DE EMPRESA PJ MUNICIPAL DIREITO PUBLICO / ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL

CÓDIGO ADMINISTRATIVO 21438170

NÚMERO DO CARTÃO VIDE ANEXO II

DATA DE VIGÊNCIA 01/12/21

VENCIMENTO DA FATURA 21

^ VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO 01/12/22

LIMITE DE CRÉDITO 1,00

CLASSIFICAÇÃO CLIENTE VAREJO

COTA MÍNIMA DE FATURAMENTO COTA MÍNIMA MENSAL DE FATURAMENTO CORRESPONDENTE ÃQUELA DE MAIOR
VALOR DENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, FIXADO NA TABELA DE PREÇOS E

TARIFAS DE SERVIÇOS NACIONAIS, PARA CONTRATOS CONVENCIONAIS, OU
TABELA DE PREÇOS ESPECÍFICA PARA 0 SERVIÇO

COTA MÍNIMA DE POSTAGEM

CBS:

Atenciosamente

Matrícula: 88967450

00435831 - SEC CONTR COMERC SP! 2/GESUP

Versão 0001
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ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código

RCB00002561

03662

35491

35530

80322

41360

86711

86720

85693

38202

38210

38229

38237

04960

",1053

, .1142

34088

34177

34061

34150

34096

36404

34185

34118

34100

34045

34134

34070

34169

03034

03204

36277

36536

14869

"^5237

■;5245

15253

15261

14745

14753

15300

15318

15326

15482

29041

29050

45012

45039

45071

45110

45128

45101

45179

45276

45195

45209

61018

61310

Descrição

BRONZE 1

SEDEX HOJE COLABORAT A FATURAR

BC PROTOCOLO

BC PROTOCOLO A FATURAR

CARTA REG AR DIG BI MFD

VPNE ENCOMENDA COMERCI RECEITA

API BUSCA AGENCIAS

API PRE POSTAGEM

E-DNE MASTERATUALIZAÇÃOTRIM
API PREÇOS

API PRAZOS

SRO RASTRO

SRO INTERATIVIDADE

DESVIO MINI ENVIOS AG

CAIXA POSTAL ASSiN ANUAL

CAIXA POSTAL ASSIN ANUAL AGF

CAIXA POSTAL RENOV ANUAL

CAIXA POSTAL RENOV ANUAL AGF

CAIXA POSTAL ASSiN BIANUAL

CAIXA POSTAL ASSiN BIANUAL AGF

CAIXA POSTAL RENOV BIANUAL

REMEC EST - AR DIG-BRON

CAIXA POSTAL RENOV BIANUAL AGF

CAIXA POSTAL COPIA DE CHAVE

CAIXA POSTAL MANUTENÇÃO

CAIXA POSTALASSIN SEMESTR

CAIXA POSTALASSIN SEMESTR AGF

CAIXA POSTAL RENOV SEMESTR

CAIXA POSTAL RENOV SEMESTR AGF

SPP A VISTA - CONTRATO

SEDEX HOJE CONTRATO AG

REMEX-AR DIG-BRON

REMEC NAC - AR DIG-BRON

DEVOLUÇÃO FÍSICA NÃO RETIRADA
MALA DIRETA INTERNACIONAL

MALA DIRETA INTERNAC. PRIO

IMPRESSO INTERNACIONAL PRIO

IMPRESSO INTERNACIONAL CONV

MDP BASICA- LOCAL 1-A FATURAR

MDP BASICA-ESTADUAL-A FATURAR

MDPB ESTADUAL A FAT CHANCELA

MDPB LOCAL A FAT CHANCELA

MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA

DEVOLUÇÃO física ESTAMPA DIGIT

MALAM ECONÔMICA

MALAM-INTERN.

DOCUMENTO INTERNAClON EXPRESSO

DOCUMENTO INTERNAClON STANDARD

DOCUMENTO INTER STANDARD CHANC

EXPORTA FÁCIL EXPRESSO

EXPORTA FÁCIL STANDARD

BACKTO BACK DOCUMENTO

DOCUMENTO INTERNAClON PREMIUM

BACK TO BACK MERCADORIA

EXPORTA FÁCIL PREMIUM

EXPORTA FÁCIL ECONOMICO

TELEGRAMA INTERNACIONAL ORDINA

TELEGRAMA DE ESTADO ETAT
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ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código Descrição

61417 TELEGRAMA DE ESTADO ONU ETATPR

61913 TELEGRAMA INT.AVISO DE SERVIÇO

63010 TELEGRAMA FONADO INTERNACIONAL

63037 TELEGRAMA VIA INTERNET INTERNA

63053 TELEGRAMA VIA INTERNET INTERNA

76112 PRE POSTAGEM ENV OP A

76120 PRE POSTAGEM ENV OP B

76139 PRE POSTAGEM ENV OP C

76147 PRE POSTAGEM ENV OP Dl

76155 PRE POSTAGEM ENV OP D2

36790 REMEC NAC - SEM AR DIG- BRON

36668 REMEC EST - SEM AR DIG- BRON

76163 PRE POSTAGEM CAIXA OPA

76171 PRE POSTAGEM CAIXA OP B

^~',i180 PRE POSTAGEM CAIXA OP C

.1198 PRE POSTAGEM CAIXA OP Dl

76201 PRE POSTAGEM CAIXA OP D2

77968 COLETA REVERSO 1' TENTATIVA

77992 COLETA REVERSO 2" TENTATIVA

04219 SEDEX KIT ISENÇÃO

02275 MD COM GEOMARKETING ENDEREÇADA

04227 CORREIOS MINI ENVIOS CTR AG

75884 SELO PERSON C VINHETA A VISTA

76228 SELO PERSON C VINHETAA FATUR

76082 SELO PERSON S VINHETAA VISTA

76104 SELO PERS ELEIÇÃO SEM VINHETA

76210 SELO PERSON S VINHETAA FATUR

89150 CERT DIGITAL A FATUR. A3 E-CPF

89346 CERT DIGITALA FATUR A3 E-CPF

20125 IMPRESSO NACI NORMAL FAT CHANC

20150 IMPRESSO NAC NORMAL FAT MFD

10588 ARMAZENAMENTO FlSICO

10618 ARMAZENAMENTO LÓGICO

10740 INT PR A4 MON RG-FAIXA1

mo INT TR A4 MON RG-FAIXA 1

- -. 1312 E-CARTA SIMPLES INTEGRAÇÃO

11320 E-CARTA SIMPLES TRANSMISSÃO

11355 E-CARTA REG INTEGRAÇÃO

11363 E-CARTA REG TRANSMISSÃO

11398 E-CARTA C/AR DIG INTEGRAÇÃO

11401 E-CARTA a AR DIG TRANSMISSÃO

12564 E-CARTA a AR ELET INTEGRAÇÃO

12572 E-CARTA a AR ELET TRANSMISSÃO

12017 CARTA RESPOSTA NACIONAL CONVEN

12025 CARTA RESPOSTA NACIONAL-TAXA P

12033 CARTÃO RESPOSTA NACIONAL

14575 MDP BASICA-NACIÒNAL-A FATURAR

14729 DEVOLUÇÃO física

03140 SEDEX 12 CONTRATO AG

03158 SEDEX 10 CONTRATO AG

03174 SEDEX 12 REVERSO

03182 SEDEX 10 REVERSO

03190 SEDEX HOJE REVERSO

03212 SEDEX CONTRATO GDES FORMATOS

03220 SEDEX CONTRATO AG

03271 SEDEX CONTRATO PGTO ENTREGA

03247 SEDEX REVERSO

03301 PAC REVERSO
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ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código

03298

03310

03328

03352

89168

89176

89184

89192

33162

33170

15199

15210

15229

12653

-',1152

1160

80250

80276

80080

80284

80292

80624

80900

42099

42102

77909

34207

34240

33553

14877

33197

34223

62170

62197

Dl 78

Ó0186

06157

06165

85715

85723

85731

85740

76902

76910

68039

86738

33200

RCDEENCEP

60070

55565

62073

89400

89354

76376

34215

89320

47317

55255

Descrição

PAC CONTRATO AG

PAC CONTRATO PGTO ENTREGA

PAC CONTRATO GDES FORMATOS

SEDEX KiT

CERTDiGlTAL A FATURAI E-CNPJ

CERTDiGITALAFATUR Al E-CPF

CERTDiGlTAL A FATÜRA3 E-CNPJ

CERTi DIGITAL A FATURAR ME EPP

PACKET STANDARD DISTRIBUIÇÃO

PACKET EXPRESS DISTRIBUIÇÃO

MALA DIRETA END IND - LOCAL

MALA DIRETA END IND - ESTADUAL

MALA DIRETA END IND - NACIONAL

ENTREGA DIGITAL

CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE

CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE

CARTA RG BI CHANC ETIQUETA

CARTA REG BI SELO E SE

CARTA REG AR ELET BI SELO E SE

CARTA RG AR CONV BI CHAN ETIQ

CARTA REG AR CONV BI SELO SE

CARTA RG AR DIG BI CHANCELA

CARTA RG AR ELTR BI CHANC ETIQ

COLETA PROGRAMADA

COLETA NO MESMO DIA

COLETA NO MESMO DIA UNITIZADOR

CPF - INSCRIÇÃO

CPF - REGULARIZAÇÃO

DESPACHO POST ANTECIPADO FX 03

MDPD NAO END (FATURAR)

PACKET MINI DISTRIBUIÇÃO

CPF-ALTERAÇÃO

TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET

TELEGRAMA NACIONAL 4H GRANDES

TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO

TELEGRAMA NACIONAL GC AGENCIA

PGTO ANTECIPADO SERV POSTAIS

SERVIÇO POSTAL PRE PAGO

E-DNE BÁSICO ATUALIZAÇÃO TRIM

E- DNE MASTER

E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO ANUAL

E-DNE BÁSICO ATUALIZAÇÃO ANUAL

SELO PERSON STER A FATURAR

SELO PERSONALIZADO STER

CARTA VIA INTERNET NACIONAL

API BUSCA CEP

RECUPERAÇÃO DESPESA PORTUÁRIA

COMPLEM BRONZE 1 EP

TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO

REGULARIZAÇÃO OBJETOS COBRADOS

TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET

CERTIFICADO DIGITAL AGR

CERT DIGITAL A FATUR A3 E-CNPJ

CORREIOS LOG ATEND DEVOLUÇÃO

CPF - CORREÇÃO

CERTDIGITALAFATUR Al E-CPF

DNE LICENCIAM GRANDES USUÁRIOS

INDENIZAÇÃO NAO DEV MALOTE G
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ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código

44105

55247

89370

62090

60143

62081

89362

89338

74926

74934

60151

39110

RCDEVARPROD

06521

11464

,  4488

55166

55158

05460

06483

75990

55689

55298

06513

06530

RC15199

15202

15474

RCTODOS

RCCOLV

77895

Descrição

MALOTE

INDENIZAÇÃO NAO DEV MALOTE M

AR CORREIOS CERTIFICADOS

TELEGRAMA NACIONAL 4H GRANDES

TELEGRAMA REGULARIZAÇÃO

TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO

CERTI DIGITAL A FATURAR ME EPP

CERTDIGITALAFATURAI E-CNPJ

CORREIOS LOG ITEM ARMAZENADO

CORREIOS LOG PEDIDO ATENDIDO

TELEGRAMA NACIONAL GC AGÊNCIA

CORREIOS LOG AD VALOREM

COMPLEM DEVAR PRODUTOS

CORREIOSCEL RECARGA FATURAR

VENDA DE CARIMBO COMEMORATIVO

REPLICA CARIMBO COMEMORATIVO

CARTAO COMEMORATIVO

CARTAO COMEMORATIVO

RECEBIMENTO CARNES/FATS E ASSE

RECEBIMENTO DE DOACOES STER

SELOS PERSONALIZADOS-SAIDA

REMESSA NACIONAL - FILATELIA

SERVIÇOS FILATELICOS-OUTROS

CORREIOSCEL CHIP 2= VIA FATURA

CORREIOSCEL RECARGA E CHIP FAT

RC - MDP ESPECIAL - FAIXA 12

MDP-ESPECIAL-LOCAL 2- FAIXA 12

MDPE DIVERGÊNCIA

RCTODOS

RC COLV

COLETAAGENDADAA FATURAR

ANEXO II - Cartão de Postagem / Unidade de Vinculação

' Cliente Cliente do Cartão Número Cartão Unidade do Cartão Cód. Da Mensagem

421917 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN 0076831973 Postagens em todas as agências da ECT.
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CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS

N9[ ].

CONTRATANTE:

Razão Social:

município de PIEN

CNPJ/MF:

76.002.666/0001-40 . Inscrição Estadual:**********

MATRIZ

í  Ome Fantasia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

Endereço:

R AMAZONAS, 373, anexo prédio Prefeitura, CENTRO

Cidade:

PiEN

UF:

PR

CEP:

83860-000

Endereço Eletrônico:

gabinete.pien@gmaii.com

Telefone:

41-3632-1136

Representante Legal I:'

MAiCON GROSSKOPF

Cargo/Função:
PREFEITO

RG:

10.094.176-7

CPF:

080.278.589-17

Representante Legal II:

Cargo/Função: RG:
9|e:4(:4e:ic:f::íc9(c9ie

CPF:
:{(:{e :4e s|e jfc ̂  9ic

CONTRATADA:

CORREIOS - Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei n" 509, de 20 de março de 1969.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS

Superintendência Estadual PR

CNPJ/MF: 34.028.316/0020-76

Endereço: Rua João Negrão, 1251, Bloco 1, 4° andar - Rebouças

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80.002-900

Telefone: 3003-0800



Endereço Eletrônico: contrato-scomerciais(®,coiTeios.com.br 060

Nome do Responsável: EDUARDO ALVES CORRÊA

GERENTE DE SUPORTE A VENDAS /SE-SPI

RG: 22.832.377-0 SSP/SP CPF: 191.513.088-35

Nome do Responsável: LUIZ GUSTAVO BARBOSA BELAI

CHEFE DA SEÇÃO DE CONTRATOS COMERCIAIS / SE-SPI

RG: 27.631.325-2 CPF: 214.966.128-41

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e ceiebram por força do presente instrumento,
eiaborado conforme disposto no art. 62, § 39, ii, da Lei 8.666/93, conforme Processo n9
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS e VENDA DE PRODUTOS, de acordo com as seguintes ciáusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio dê Pacote de Serviços
dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços
específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais
de atendimento disponibilizados.

1.2. Ao contratar o Pacote de Serviços, a CONTRATANTE será categorizada pelos CORREIOS, conforme critérios
definidos no Termo de Condições Comerciais disponível no portal dos CORREIOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os procedimentos comerciais e operacionais referentes a produtos e serviços a serem adotados pelas partes
encontram-se nos respectivos Anexos ou Termos disponibilizados no portai dos CORREIOS.

2.2. A relação de serviços e produtos disponibilizados a CONTRATANTE está detalhada no Termo de Condições
Comerciais, que poderá ser atualizada pelos CORREIOS mediante comunicação prévia à CONTRATANTE.

2.2.1 Os serviços e produtos constantes no pacote de serviços contratado, mencionados no subitem 2.2. estarãc
disponíveis para utilização somente após seu cadastro nos sistemas internos dos Correios.

2.3. Além dos produtos e serviços disponíveis no pacote contratado, poderá haver inclusão de outros, ainda que
específicos, mediante negociação entre as partes, registro formal da solicitação e apostiiamento do contrato.

2.3.1. A inclusão de produto ou serviço, previsto no subitem 2.3, dar-se-á após acréscimo de Anexo específico e
cadastro nos sistemas dos CORREIOS.

2.3.2. A exclusão de produto ou serviço previsto no subitem 2.3 ocorrerá mediante comunicação de uma das
partes, com aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. A CONTRATANTE se compromete a:

3.2. informar aos CORREIOS seus representantes credenciados, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
úteis, para emissão do cartão de postagem. Nas informações deverão constar o nome do órgão e do seu responsável,
endereço, telefone para contato, endereço eletrônico e os tipos de serviços a serem utilizados.

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

3.4. Controlar a utilização dos serviços e sistemas por parte de seus representantes credenciados.
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3.4.1. Por representantes credenciados entendam-se os órgãos vinculados hierarquicamente entre si ou que

compõem o mesmo órgão, cuja utilização do contrato for autorizada pelos CORREIOS.

3.4.2.' A infração contratual por parte dos representantes credenciados mencionados no subitem 3.4.1 será de
responsabilidade da CONTRATANTE, apurada no teor deste contrato.

3.5. Observar e cumprir as regras gerais de aceitação de objetos e utilização dos serviços, conforme previsto nos
Termos e Condições disponibilizados no portal dos CORREIOS e/ou nas Tarifas/Tabelas de Preços.

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

3.7. Informar aos CORREIOS e manter atualizados, por carta, ofício, telegrama ou sistema de contratação, todos
os dados cadastrais para as comunicações necessárias.

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

3.9. Apresentar obrigatoriamente o cartão de postagem, ou outro instrumento autorizado pelos CORREIOS,
quando da utilização dos serviços e/ou aquisição de produtos.

3.10. A CONTRATANTE é a única responsável pelos cartões de postagem e senhas de acesso aos sistemas,
fornecidos pelos CO'rreIOS para a postagem, inclusive por parte de seus representantes credenciados, respondendo
por danos causados por sua utilização indevida.

'""^i.lO.l. Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão de postagem ou senha de acesso, a CONTRATANTE
perrhanecerá responsável, enquanto não comunicar o fato oficialmente aos CORREIOS, por meio de correspondência
com prova de recebimento.

3.11. Na hipótese de qualquer alteração no cartão de postagem, comunicar aos CORREIOS para as providências de
cancelamento e emissão de novo cartão.

3.11.1. Acompanhar as informações relativas ao contrato, por meio do Sistema de Faturamento Eletrônico - SFE,
disponibilizado no portal dos CORREIOS.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CORREIOS

4.1. Os CORREIOS se comprometem a disponibilizar informações necessárias à execução deste contrato, tabelas
de preços e tarifas relativas aos serviços, fatura de cobrança,

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

4.3. Os CORREIOS deverão informar à CONTRATANTE os novos valores dos produtos e serviços sempre que
ocorrer atualização em suas tabelas e tarifas.

CLÁUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇÃO, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

5.1. Pela compra de produtos e utilização dos serviços constantes no pacote contratado, a CONTRATANTE pagará
aos CORREIOS os valores contidos em nas tabelas de preços e tarifas vigentes.

5.2. O reajuste das tabelas e tarifas mencionadas e dos valores mínimos dos Pacotes de Serviços, observará a
periodicidade legal, mínima de 12 (doze) meses, contada a partir da data do início da vigência da tabela,
independentemente da data de inclusão do serviço ou produto neste contrato.

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

5.3.1. Independente do procedimento de reajuste, os valores definidos para os serviços prestados e para os

produtos vendidos poderão ser revistos, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

5.3.2. Havendo forma de valor e reajuste distintos daqueles previstos no subitem 5.2, os mesmos serão
estabelecidos nos Anexos dos serviços Específicos.

5.3.3. A revisão das tarifas dos serviços prestados pelos CORREIOS será promovida pelo Ministério da Ciência,

Tecnologia, inovações e Comunicações, em conformidade com o Art.70, i da Lei n^ 9069, de 29 de junho de 1995,
combinada com o Portaria n°152 de 09 de julho de 1997 do Ministério da Fazenda.



5.4. O valor mínimo de faturamento será revisto quando da atualização das tabelas e tarifas ou dos Pacotes de
Serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 06 2
6.1. Os CORREIOS disponibilizarão à CONTRATANTE em seu portal na internet por meio do Sistema de Fatura
Eletrônica - SFE, a fatura correspondente aos produtos adquiridos e serviços prestados no ciclo de faturamento.

6.1.1. O sistema conterá ainda informações sobre o ciclo de faturamento, prazo para disponibilização da fatura e
vencimento.

6.1.2. Adicionalmente, o boleto para pagamento também poderá ser encaminhado para o endereço pré-
estabelecido, conforme ciclo e vencimento determinados para o contrato.

6.1.3. Será considerada improcedente contestação dos valores de encargos por atraso de pagamento sob alegação
de não entrega da fatura física até seu vencimento, uma vez que ela poderá ser emitida pela CONTRATANTE por meio
do sistema SFE.

6.2. Na hipótese de não haver tempo hábil para a consolidação de todas as postagens efetuadas no ciclo de
faturamento, aquelas remanescentes serão faturadas e/ou consideradas em lançamentos em ciclos posteriores.
6.3. Será estabelecido valor mínimo de faturamento de acordo com o pacote contratado. Anexos de produtos e
serviços específicos ou periodicidade acordada entre as partes.

6.3.1. O valor mínimo de faturamento será correspondente ao Pacote de Serviços contratado e será informado m
Termo de Condições Comerciais. Para os serviços que exigirem valor mínimo de faturamento exclusivo, ser„
estabelecido no Anexo ou Termo específico.

6.3.2. O valor mínimo de faturamento do Pacote de Serviços será cobrado após o segundo ciclo de faturamento
indicado no sistema SFE. A isenção citada não se aplica a contratos sucedâneos.

6.3.3. Havendo alteração no contrato ou no pacote de serviço, que implique em mudança de valor mínimo dentro
do ciclo de faturamento, o cálculo do complemento a ser cobrado levará em consideração a proporcionalidade dos
valores mínimos de faturamento utilizados dentro do ciclo.

6.3.4. Na hipótese de o valor a ser pago pelo cliente, relativo aos serviços prestados, ser inferior à valor mínimo de
faturamento do ciclo, a fatura emitida ao final de cada ciclo incluirá, alem desse valor, um complemento para que o
montante a ser pago atinja a importância definida. Nos casos de emissão de fatura descentralizada, este valor será
lançado para o Centro de Custo principal do contrato.

6.3.5. No caso de suspensão do cumprimento de suas obrigações conforme disposto na cláusula Oitava não haverá
incidência de valor mínimo de faturamento no período abrangido pela suspensão, sendo aplicada a
proporcionalidade pelos dias utilizados nos ciclos anteriores à suspensão e posteriores à reativação.

6.3.6. Poderá ocorrer a restituição, mediante crédito em fatura posterior, de parte da complementação financeira
correspondente ao valor de postagens remanescentes quando da ocorrência da situação descrita no subitem 6.2.

6.4. O pagamento da fatura deverá ser realizado por via bancária, conforme instruções constantes do próprio
documento de cobrança.

6.5. A forma de pagamento por meio de crédito em conta corrente somente será aceita mediante autorização
prévia e expressa da área financeira dos CORREIOS. Eventual depósito sem a anuência dos CORREIOS não
caracterizará a quitação da fatura, estando a CONTRATANTE sujeita às sanções previstas na cláusula Oitava.

6.5.1. Quando o pagamento ocorrer pela rede bancária, a baixa da fatura dar-se-á após o crédito na conta corrente
dos CORREIOS e a respectiva compensação de cheque que porventura venha intermediar a liquidação do título.

6.5.2. Em observância a Instrução Normativa 119/2000 e à IN/SRF 459/2004, a fonte pagadora deverá fornecer aos
CORREIOS, comprovante de retenção do imposto de renda, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-
calendário subsequente àquele a que se referirem os rendimentos informados, o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. O envio do informe deverá ser efetuado por meio de carta ao
seguinte endereço: CORREIOS - Departamento de Tributos SBN Quadra 1 - Asa Norte, Brasília/DF CEP: 70002-900 ou
por meio eletrônico para comprovanteretencao@correios.com.br.

6.5.3. Caso sejam realizadas retificações na Declaração de Rendimentos, o novo Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, deverá ser reenviado imediatamente, para um dos endereços 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 Administração
Financeira do Governo Federal, deve ser utilizado o procedimento OBFatura - Extra-SIAFI, que possibilita a



operacionalização do pagamento com a indicação do código de barras ou linha digitávei constantes do boleto de
cobrança.

6.6. Qualquer reclamação sobre erros de faturamento deverá ser apresentada pela CONTRATANTE,
preferencialmente, junto à Central de Atendimento dos CORREIOS - CAC ou pelo Fale com os Correios, e receberá o
seguinte tratamento.

6.7. Reclamação apresentada sem o pagamento da fatura, será admitida até a data do vencimento: 0 6 3

6.7.1. Se for procedente, os CORREIOS emitirão nova fatura com o valor correto e com nova data de vencimento.

6.7.2. Se for improcedente, a CONTRATANTE pagará a fatura. Caso o pagamento ocorra após o vencimento, pagará
também os acréscimos legais previstos na cláusula Oitava, pelo prazo necessário para a apuração por parte dos
CORREIOS.

6.8. Após a data de vencimento, a reclamação somente será aceita com o pagamento integral da fatura.

6.9. Serão recebidas reclamações até 90 (noventa) dias contados a partir do vencimento da fatura.

6.9.1. Se for procedente será efetuada a devida compensação na fatura seguinte, atualizada pela taxa referencial
do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC Meta. No caso de quitação de fatura, os valores correspondentes à
reclamação e acatados pelos CORREIOS, serão considerados em ciclos de faturamento posteriores.

6.9.2. Os encargos e multas decorrentes de atraso de pagamento de fatura, bem como débitos e créditos relativos
a eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos neste contrato, serão lançados em ciclos posteriores,
■'levidamente discriminados.

6.9.3. Os créditos devidos pelos CORREIOS, relativos a indenizações, cujos fatos geradores foram apurados e
devidamente comprovados pelos CORREIOS, serão pagos diretamente à CONTRATANTE via crédito em fatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência do presente contrato, em conformidade com o inciso ii, do Artigo 57 da Lei 8.666/93, será de
12 (DOZE) meses a partir da data de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, por períodos
iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA OITAVA - DO INADIMPLEMENTO

8.1. O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato será comunicado pela parte prejudicada à
outra, mediante notificação escrita, com prova de recebimento, para que a parte inadimplente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, regularize a situação ou apresente defesa.

8.1.1. Se for apresentada defesa, a parte prejudicada deverá se manifestar sobre esta no mesmo prazo.

8.1.2. Quando a decisão motivada não acolher as razões da defesa, a parte inadimplente deverá regularizar a
situação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da comunicação formal desse fato.

^3.1.3. O descumprimento do subitem anterior poderá ensejar a rescisão do contrato, a critério da parte
prejudicada, sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos, além das demais sanções contratuais e legais
aplicáveis.

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 obrigações ou rescindir o contrato conforme previsto no Artigo 78, da Lei 8.666/93.

8.1.4. A não-quitação da fatura até a data de vencimento poderá ensejar a suspensão da prestação dos serviços.

8.1.4.1. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, entre a data do vencimento
e a data da efetiva compensação do crédito aos CORREIOS, de acordo com a variação da taxa referencial do Sistema
de Liquidação e Custódia - SELIC Meta, acrescido de muita de 2% (dois por cento) e demais cominações legais,
independentemente de notificação. Neste caso, os encargos decorrentes do atraso de pagamento serão cobrados em
ciclos posteriores.

8.1.5. Se permariecer inadimplente, a CONTRATANTE terá seu CNPJ inscrito no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, pelos CORREIOS, erh obediência ao disposto na Lei 10.522 de 19 de
julho de 2002.

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

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO



9.1. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo: 0 6 4
9.1.1. Por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação formal, com prova de recebimento e
aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias.

9.1.1.1. Quando a solicitação de rescisão ocorrer concomitantemente à formalização de contrato sucedâneo, com
valor mínimo igual ou superior, a rescisão poderá ocorrer na data da formalização do pedido, independente do aviso
prévio a que se refere o subitem anterior. Os serviços e produtos constantes no contrato sucedâneo estarão
disponíveis para utilização somente após seu cadastro nos sistemas dos Correios.

9.1.2. Automaticamente peios Correios, sem aviso prévio, quando da não utilização de serviços ou aquisição de
produtos pelo período igual ou superior a 6 (seis) meses consecutivos.

9.1.3. Por inadimplemento, conforme consta na Cláusula Oitava.

9.1.4. Na hipótese de ocorrer qualquer das situações e formas previstas no bojo dos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93,
obedecido ao disposto no subitem 8.1.

9.2. Quando ocorrer interesse público, as partes poderão rescindir unilateralmente o contrato, nos casos
especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 58, II, combinado com parágrafo 39 do artigo
62, do mesmo Estatuto Licitatório.

9.3. No caso de rescisão, fica assegurado aos CORREIOS o direito de recebimento dos valores correspondentes aos
serviços prestados à CONTRATANTE e produtos adquiridos pela mesma até a data da rescisão, bem como à
proporcionalidade dos valores mínimos contratados, de acordo com as condições de pagamento estabelecidas neste
contrato.

9.4. Da mesma forma fica garantida à CONTRATANTE a devolução de seus objetos e valores devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato têm seu valor estimado
em R$ 20.000,00 ( VINTE MIL REAIS ).

10.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Elemento de Despesa: 03.001.04.122.0003.2004 33.90394701

Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: SERVIÇOS POSTAIS

10.3. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos
respectivos Orçamentos-Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA APROVAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO

11.1. O presente contrato terá validade depois de aprovado pelos órgãos competentes da CONTRATANTE e dos
CORREIOS.

11.2. A realização de licitação e a prestação de garantia foram dispensadas com base no Artigo 24, Inciso VIII, da Le,
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

12.1 As Partes obrigam-se a realizar o tratamento de dados pessoais em obediências as disposições legais vigentes,
nos moldes da Lei 13.709/2018 (LGPD), visando dar efetiva proteção aos dados coletados de pessoas naturais que
possam identificá-las ou torna-las identificáveis.

12.2 O Consentimento para o tratamento de dados pessoais, citado nesta Cláusula, se dará por meio da assinatura
deste contrato.

12.3 O tratamento de dados pessoais se dará, exclusivamente, para os fins necessários ao cumprimento do objeto
deste Contrato sem a possibilidade de tratamento futuro incompatível com a finalidade.

12.4 O usuário autoriza expressamente que suas informações e dados pessoais sejam compartilhados pelos
Correios com Autoridades públicas, administrativas e judiciais, que, no exercício de sua competência, exijam
informações, mesmo que não haja ordem ou citação executiva ou judicial para esse efeito, para os seguintes fins: (a)
colaborar na investigação e denunciar fraudes, pirataria, violação de direitos de propriedade intelectual ou qualquer
outro ato ilícito, bem como qualquer atividade ou circunstância que possa gerar responsabilidade legal para os
Correios e/ou aos seus usuários; (b) resguardar um interesse público, a aplicação ou administração da justiça, o
reconhecimento, exercício ou defesa de um direito em um processo judicial ou administrativo é/ou a resolução de
disputas; e (c) cumprir com qualquer lei, regulamento ou disposição legal aplicável, ou algum mandato de autoridade
competente devidamente fundamentado e motivado.



C^ÜsOlA décima terceira - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 06 5
13.1. A utilização dos serviços pela CONTRATANTE está condicionada ao limite de crédito disponibilizado pelos
CORREIOS, informado na fatura.

13.2. As partes responderão pelo cumprimento das exigências relativas à documentação fiscal, na forma da
legislação vigente, sendo que os tributos que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato
ou de sua execução constituem ônus de responsabilidade exclusiva do respectivo contribuinte, conforme definido na
legislação vigente.

13.2.1. Havendo imputação de responsabilidade tributária a uma parte em decorrência de fato cuja responsabilidade
originária seja da outra parte, caberá a esta ressarcir àquela os valores efetivamente pagos.

13.2.2. Para efeito'do ressarcimento exposto no subitem anterior, a obrigação será considerada direito líquido e
certo, devendo ser realizada em 10 (dez) dias, contados da data da comprovação de recebimento da comunicação
oficial do seu pagamento.

13.3. Em complementação à obrigatoriedade legal expressa nos artigos 59 e 69, da Lei 6.538/78, as partes devem
também guardar sigilo absoluto sobre informações proprietárias e confidenciais necessárias à prestação dos serviços
ora contratados, quais sejam, documentos, informações, programas inerentes aos serviços contratados, planos de
triagem, softwares de gerenciamento, dentre outras.

13.3.1. Quando houver necessidade de divulgação de qualquer uma dessas informações, a parte interessada deverá
solicitar, previamente, autorização expressa à outra.

3.3.2. Excetua-se o disposto nos subitens 13.3 e 13.3.1 os casos de solicitação de órgãos reguladores, fiscallzadores
e Ministério Público, que terão acesso a todas as informações e deverão respeitar o sigilo legal conforme o caso."

13.4. Este contrato poderá ser revisto total ou parcialmente, a qualquer época, mediante prévio entendimento
entre as partes.

13.5. Alterações decorrentes de especificações da prestação de serviços e venda de produtos, estabelecidos neste
instrumento, serão formalizadas por apostilamento, respeitando-se o disposto na legislação aplicada.

13.6. Havendo lacuna nos Anexos, Termos, serão aplicados os procedimentos gerais previstos neste contrato.

13.7. A CONTRATANTE e seus autorizados são responsáveis, civil e criminalmente, por danos causados a pessoas,
bens, equipamentos, sistemas e materiais dos CORREIOS, clientes e sociedade, em virtude da inobservância dos
dispositivos legais e regulamentares.

13.8. Os CORREIOS não se responsabilizam:

13.8.1. Por valor incluído em objetos postados/entregues aos CORREIOS sem a respectiva contratação do serviço de
valor de valor declarado.

13.8.2. Pela demora na execução de qualquer serviço, resultante de omissão ou erro por parte da CONTRATANTE.

,L3.8.3. Por prejuízos indiretos e benefícios não-realizados.

13.8.4. Por objeto que, no todo ou em parte, seja confiscado ou destruído por autoridade competente, desde que
haja comprovação documental.

13.9. A responsabilidade dos CORREIOS cessa, sem prejuízo do disposto nos respectivos Anexos e Termos nas
seguintes condições:

13.9.1. Quando o objeto tiver sido entregue no endereço do destinatário a quem de direito ou restituído à
CONTRATANTE.

13.9.2. Término do prazo para a reclamação.

13.9.3. Em caso fortulto ou de força maior (catástrofes naturais, guerra, revolução, motim, tumulto e qualquer outro
movimento de natureza popular), regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato.

13.9.4. Nos casos de paralisação da jornada de trabalho independentemente de sua vontade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária dE
CURITIBA/PR , com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato:



(assinado eletronicamente) 066

Documento assinado eletronicamente por Maicon Grosskopf, Usuário Externo, em 25/11/2021, às 14:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 69, § 15, do Decreto ns 8.539. 'de 8 de outubro de
2015.

assinatura
eletrõnlsa

i assinatura
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por Luiz Gustavo Barbosa Belai, Chefe de Secao - G2, em 25/11/2021, às
17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 69, § 19, do Decreto ng 8.539. de 8 de outubro
de 2015.

assinatvni
eletrârilça

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Alves Corrêa, Gerente - G2, em 25/11/2021, às 19:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 69, § is, do Decreto n9 8.539. de 8 de outubro Hp
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.correios.com.br/sei/controlador externo.DhD?acao=documento conferir&id orgao acesso externo=Q.
informando o código verificador 26716659 e o código CRC 9DF3539D.

í  I
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CARTÃO
CORREIOS FÁCIL

- : CNPÜ / Código Administrativo
76002666000140

Cód. Admlnl: 21438170 ̂

p  .Cliente;/Titular

0076831973 '
—IP . SÚP.Esf.

SE/PR (36)

município de pien

AO PORTADOR *"
■'l -

p Unidades Credenciadas —
Postagens em todas as agências da ECT.

r

\-
1 - É obrigatória a aprosentaçSo deste cartõo psra postascm ou coleta ^ / C
2 - Devolver esto carlão.à ECT^ em caso de cancelamento do cònlrato'ou final dí^gôncla '
3 - O cliente é o.únlco responsável pelo cartão, respondendo pelòs danoe dècorrentoe da utlliração»

-  Contrato

9912560336..
x_i_i0,07683j97.3___

liiiilliililll
Fale com os Correios:

CAC: V

lnf..s/ Faturas o Cobranças:

Ouvidoria: . „
SIC:

correíos.cóm.br/falecõmoscorrefos
3003 0100 ou 0800 725 7282 (informações) \
080p.725,0100,(sugestões;e reclamações)

' 3003 0800 (capitais e regiões metropolitanas)
' 080Ó 200 0800 (demais localidades) •
correios.corn.br/ouvidoria. s-
correíos.com.br/acessoainformacao'^ ̂  "'ZZ .

Endereço Destinatário Único ;—

Controles
.bt. Emissão''
30/11/2021,



município DE PIEM - PR

CNPJ: 76002668000140 lE: 1961

Endereço: PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Plên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

068

Núrrero

8832/2021

Tipo

Estimativa

Errítldo em

06/12/2021

Requisição N°

5755

Req. Conpra /V®

57371

Licitação

Tipo

Processo inexigibiiidade

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato

Número

57/2021 de 09/11/2021

Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

ENIP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Endereço

RUA JOÃO NEGRÃO, 1251 - BLOCO I - 5° ANDAR

Cidade/UF

Curitiba/PR

Ciassificação da despesa ^

CEP

80002-900

Matrícula CPF/CNPJ ,

6449-1 34.028.316/0020r76

Bairro

REBOUCAS

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DÁ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS

650 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia ~

Do Exercido 1 ^ ' . ; ' \
Outras informações r ^ ,. -'r-.; •—

""Sildo anferí^
R$45.078,20

Valor empenhack?

R$ 3.000,00

T7 SèüBõiujií

"rs ■427078,20

Histórico '

Código Nome Marca

2348Ó""nPRETÃ^O DESÊW PÒSTãWPÍEa- EMFÉSÀ BRASILSRA
DE CORREIOS E ^ ■
TELÉGRAFOS, E venda DE PRODLTTOSDESÜÂ COMPETÊNCIA, :K í
RARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES^né7ÁDMINISTT^ÇÃ0 i
MUNICIPAL

UM Quantidade Vaior , Vaior totai

~SEf^~ ÍTõõõõ'~¥.oõõ^õ á.ooüTõÕ

Certidão

Ce=tfDÂ0'DÉBÍTOS'TRÃBÃLW^^
CERTIDÃO FGTS
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN

PAGAMENTO DESEVIIJOS POSTAIS - CORREIOS

■erma de pagamento: EM ATE 30 DIAS
local de entrega;

. Número

JÍ92Õ6552/2021 '
■■2021091602053586562763
Jf1BEE0DD.0A35.C045

,  Validade

'■'m/12/^T
18/01/2022

17/12/2021

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

jOSE LUIZ DE BARROS
COríTADOR


