EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO DO CONTRATO Nº 9912292865

MALA DIRETA POSTAL DOMICILIÁRIA - MDPD

1. Definição
1.1 A Mala Direta Postal Domiciliária permite a distribuição de peças promocionais
sem a indicação de endereço, de forma seletiva ou aleatória, com o objetivo de se
atingir o público-alvo de determinada cidade, bairro ou rua, de interesse do cliente:
a) Seletiva: segmentada por localidade, bairro, rua, domicílio residencial
ou comercial e entrega intercalada;
b) Aleatória: distribuição sem a alteração da rota dos Carteiros.
c) Interna: distribuição realizada na Rede de Atendimento, exclusivamente
através de Caixas Postais, displays e/ou pelos atendentes comerciais.
1.1.1 Aceita a postagem de periódicos, catálogos e de outros tipos de mídia, além da
impressa. Permite a inclusão de encartes, brindes, amostras de produtos,
Carta/Cartão-Resposta e Envelope Encomenda Resposta.
1.2. No presente ANEXO, serão aceitas exclusivamente postagens de objetos cujo
remetente seja a própria CONTRATANTE ou, no caso de holding, desta e de suas
controladas.
Para contrato firmado apenas com Gráficas, Agência de Publicidade e/ou
Empresa de Marketing Direto, incluir o subitem 1.2, conforme redação abaixo:
1.2 No presente ANEXO, serão aceitas exclusivamente postagens de objetos cujo
remetente seja a própria CONTRATANTE. Neste caso, em razão de a
CONTRATANTE ser uma (*indicar gráfica ou agência de publicidade ou promotora
de eventos ou empresa de marketing direto), fica autorizada a postagem de objetos
relativos a campanhas de seus clientes, podendo ser indicado, no objeto, a razão
social, marcas e similares da empresa cliente da CONTRATANTE e o respectivo
endereço, como remetente.
* Indicar a natureza da contratante de acordo com as opções especificadas
entre parênteses.
1.2.1. A chancela de franqueamento, aposta no objeto, deve conter o nome ou sigla
da CONTRATANTE e demais informações relativas ao Contrato do qual este
ANEXO faz parte.
2 Obrigações
Anexo - MDP Domiciliária - Contrato Múltiplo ECT x TRE-RN Nº 9912292865/2017
DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE NORTE
GERENCIA COM./ DE VENDAS – Av. Hildebrando de Góis,221 Ribeira – 59010-900 – NATAL/RN
Telefone: (84) 3220 2424 / 2524/2531/2533 – Fax 84) 3220 2426 – e-mail: geven-rn@correios.com.br

1

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2.1 A CONTRATANTE se compromete a:
2.1.1 Observar as condições gerais de aceitação estabelecidas pela ECT para a
Mala Direta Postal Domiciliária.
2.1.2 A expressão de franqueamento: “MALA DIRETA POSTAL DOMICILIÁRIA –
CONTRATO Nº ANO – ECT/DR/DE ORIGEM DO CONTRATO – NOME DO
CLIENTE, opcionalmente, poderá ser impressa no anverso do objeto, em uma de
suas laterais, no tamanho mínimo oito, conforme padrão de editoração da
microinformática em substituição à chancela de franqueamento.
2.1.2.1 Logo abaixo da chancela de franqueamento prevista em contrato ou após os
dizeres impressos na lateral da peça, conforme mencionado acima, deverá ser
acrescentada a seguinte expressão: “distribuição: Lei 6.538/78, Art.40, §1º”.
2.1.3 A cada postagem a CONTRATANTE deverá apresentar à ECT, previamente, o
modelo do objeto a ser entregue e preencher o formulário constante do anexo 1,
deste instrumento, contendo as informações sobre a segmentação da distribuição
desejada, para análise por parte da área operacional quanto à viabilidade de se
prestar o serviço.
2.1.4 Assinar, para efeito de faturamento, o Comprovante emitido pela ECT, com os
dados relativos à postagem.
2.2 A ECT se compromete a:
2.2.1 Fornecer a CONTRATANTE as condições de aceitação, prazos de entrega,
características do serviço e especificações a serem observadas na confecção e
identificação dos objetos.
2.2.2 Efetuar a entrega dos objetos, conforme área definida pela CONTRATANTE,
observados os critérios estabelecidos pela ECT, previamente informados ao cliente.
2.2.3 Emitir, para efeito de faturamento, quando da postagem, o Comprovante
contendo os dados sobre a postagem: quantidade, peso, código e demais
informações solicitadas no documento citado, providenciar as assinaturas
necessárias, distribuindo suas vias conforme indicado no mesmo.
2.2.3.1 Na hipótese de haver postagem para a entrega interestadual, deverá ser
emitido o Comprovante correspondente ao serviço utilizado, conforme definido no
subitem 3.1.2 do presente contrato.

3 Preços e Descontos
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3.1 Preços: a CONTRATANTE deverá pagar, por milheiro ou fração, o valor fixado
na Tabela de Preços específica do serviço, estabelecida pela ECT, para a entrega
estadual, vigente na data da postagem, de acordo com o peso individual do objeto
postado.
3.1.1 Na postagem da quantidade igual ou superior a 100.000 (cem mil) objetos, o
cliente tem o direito à aplicação da Tabela de Descontos apresentada pela ECT,
relativa à Tabela de Preços mencionada no subitem anterior.
3.1.2 Quando da postagem de objetos para a entrega interestadual, a
CONTRATANTE deverá pagar, além do preço definido no subitem 3.1, o transporte
até a capital da Unidade da Federação de distribuição dos mesmos, podendo ser
utilizados os serviços disponibilizados pela ECT.

4. Disposições Gerais
4.1 Peso máximo: 300 gramas.
4.2 Quantidade mínima de objetos por postagem: 1.000 unidades.
4.3 Prazo de entrega: até 5 dias úteis a partir da data de entrada na unidade
distribuidora.
4.4 Para o presente serviço não é utilizado a Devolução Garantida.
4.5 Código do serviço:
1403-6

MALA DIRETA POSTAL DOMICILIÁRIA

5. Vigência do ANEXO
A partir da inclusão deste ANEXO, ficando vigente até a data de encerramento
do Contrato originário ou, antes desta data, por meio de assinatura de Termo
Aditivo, conforme descrito no subitem 2.2. do Contrato do qual este ANEXO faz
parte.
*****

Anexo - MDP Domiciliária - Contrato Múltiplo ECT x TRE-RN Nº 9912292865/2017
DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE NORTE
GERENCIA COM./ DE VENDAS – Av. Hildebrando de Góis,221 Ribeira – 59010-900 – NATAL/RN
Telefone: (84) 3220 2424 / 2524/2531/2533 – Fax 84) 3220 2426 – e-mail: geven-rn@correios.com.br

3

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXOS:
1. Modelo de formulário para informações sobre a segmentação desejada;

INSTRUÇÕES PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MDP DOMICILIÁRIA
Cliente:
_________________________________________________________________________________
Nº do Contrato/Ano: ____________________ DR de origem do Contrato:
____________________________
Data de Postagem: _____/_____/_____
Período de Distribuição: ______/_____/______ a ______/______/______
Quantidade de Objetos: _______________ Peso Unitário: ________________
Preço por milheiro ou fração: R$ ___________________ Preço Total: R$
_____________________________
Desconto: R$ _________________________ (a partir de 100.000 objetos - Consultar Tabela).
Importância a ser paga: R$ _______________________ (Preço Total – Descontos).
Forma de pagamento: a faturar.
Tipo de Mala Direta Postal Domiciliária (Folder, Amostra de Produto etc)
_____________________________
____________________________________________________________ (modelo em anexo ou
descrição).
LOCAIS DE
DISTRIBUIÇÃO

CDD/UD
RESPONSÁVEL

QUANTIDADE

CONDIÇÕES
ESPECIAIS

Observação: No caso de prédios, residencial ou comercial, em que não haja caixa receptora
individual de correspondência, o carteiro deverá entregar ao porteiro uma quantidade de objetos
equivalente ao número de apartamentos ou salas, solicitando ao porteiro que proceda a entrega de
um exemplar a cada morador.
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DE ACORDO – Área Operacional: ______________________________________________
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Data: ____/____/____
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