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“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS” 
 
CONTRATADA: AGRUPPA SERVIÇOS COMPARTILHADOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n°. 28.418.687/0001-07, estabelecida na Rua Pernambuco, 1408 – loja 3 – sala 3 - Savassi – 
Belo Horizonte – MG – CEP: 30.130-154, daqui em diante denominada CONTRATADA. 

 
CONTRATANTE: a requerente dos serviços discriminados no presente Instrumento. 

 
DOS CONCEITOS 
Para efeito do disposto nas cláusulas contratuais, considera-se: 
Destinatário: qualquer pessoa física ou jurídica indicada pela CONTRATANTE para receber os 
volumes, conforme caracterizados abaixo. Também será considerado recebedor qualificado 
para todos os fins e efeitos deste contrato (I) todo e qualquer indivíduo que se encontre nas 
dependências do endereço do destinatário, na hipótese de entrega em imóveis residenciais 
não pertencentes a condomínio; 
(II) todo e qualquer indivíduo que se encontre nas dependências do destinatário, bem como 
Porteiro(s) e Zelador(es), no caso de entrega em apartamentos e imóveis residenciais 
pertencentes a condomínio; (III) porteiro(s), zelador(es) e/ou recepcionista(s) do edifício ou 
empresa no caso de entrega em imóveis comerciais; (IV) qualquer funcionário da empresa, 
desde que devidamente identificado através do nome, cargo e função, na hipótese de entrega 
em estabelecimentos comerciais. 
 
Malote(s): é uma bolsa padrão adquirida pela CONTRATANTE mediante o pagamento da 
Adesão à prestação de serviços recorrentes de coletas e entregas de malotes.  
 
Volume(s): pacotes fechados fornecidos pela CONTRATANTE, de conteúdo desconhecido pela 
CONTRATADA, com 3 dimensões distintas, sendo assim denominados: “Pequeno”, “Médio” e 
“Grande”. Fica o CONTRATANTE ciente que os volumes “Pequeno”, “Médio” e “Grande” se 
diferenciam pela medida do maior dos 3 perímetros do volume a ser transportado. Entende-
se como perímetro a soma das medidas dos lados. O volume “Pequeno” tem o maior 
perímetro igual ou menor que 1,20 metro. O volume “Médio” tem o maior perímetro entre 
1,21 metro e 1,80 metro e volume “Grande” tem o maior perímetro entre 1,80 metro e 2,40 
metros. A CONTRATADA, sob nenhuma hipótese transportará volumes maiores que o 
previamente estipulado como “Grande”. 
 
Entregador: pessoa da CONTRATADA que efetua o envio e a entrega dos volumes e malotes. 

 
CPM tracking.net: sistema eletrônico on-line da CONTRATADA, que pode ser acessado pela 
URL: http://201.20.40.162/cpmtrack/agruppa/. Neste sistema a CONTRATANTE solicita a 
coleta de seus volumes e acompanha o histórico das movimentações. Fica a CONTRATANTE 
ciente que apenas através deste sistema será solicitado o envio de volumes e gerada a etiqueta 
de identificação para colagem, obrigatória para o volume a ser transportado. A CONTRATADA 
em hipótese nenhuma transportará volumes que não estejam com a etiqueta de identificação 

 
Pontos: endereços da CONTRATANTE, previamente cadastrados no sistema CPM tracking.net 
pela CONTRATADA. A CONTRATANTE deve, no momento da contratação, formalizar, junto a 
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CONTRATADA, quais os pontos e usuários que poderão usar o sistema CPM tracking.net.  
 
Rota: itinerário diário realizado pelo(s) entregador(es) da CONTRATADA, publicado 
eletronicamente no site da CONTRATADA, que deverá ser estritamente observado para o 
perfeito entendimento dos serviços ora contratados. A CONTRATADA poderá modificar a rota 
a qualquer momento, com o objetivo de obter melhor produtividade e agilidade na prestação 
dos serviços. A CONTRATADA se compromete a manter o itinerário da rota atualizado em seu 
site (www.agruppa.com.br/rotas-compartilhadas) 
 
DAS PREMISSAS 
CONSIDERANDO QUE a CONTRATADA é empresa do ramo de serviços de entregas rápidas de 
volumes; 
CONSIDERANDO QUE a CONTRATANTE tem interesse na prestação de serviços de entregas 
rápidas de volumes entre seus pontos; 
CONSIDERANDO QUE a relação jurídica estabelecida entre as partes requer o estabelecimento 
de direitos e obrigações para o seu efetivo e recíproco cumprimento. 
 
As partes qualificadas no preâmbulo resolvem mútua e reciprocamente celebrar o presente 
Contrato de Prestação de Serviços de Entregas Rápidas mediante as cláusulas a seguir: 

 
CLÁUSULA I – DO OBJETO CONTRATUAL 
1.1 – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de entregas rápidas de 
volumes em Belo Horizonte e Região Metropolitana; 
1.2 – A coleta dos volumes e malotes e a efetiva entrega ao destinatário serão realizadas pela 
CONTRATADA nos pontos previamente indicados pela CONTRATANTE obedecendo a 
sequência dos pontos das rotas fixas diárias percorridas pelos veículos da CONTRATADA; 

 
CLÁUSULA II – DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS 
2.1 – Os serviços serão prestados segundo as modalidades abaixo: 
a) Pré-pagamento – Todos os serviços, não recorrentes, de coleta de volumes deverão ser pré-

pagos. Na hipótese de contratação do serviço de envio de volumes (pequenos, médios ou 
grandes), a CONTRATADA ao constatar a liquidação do pagamento deverá adicionar ao 
sistema CPM tracking.net o estoque (de envios) disponível para cada tamanho de volume;  

b) Recorrente – O serviço de movimentação de malotes terá obrigatoriamente recorrência 
mensal até que ocorra o cancelamento do(s) mesmo(s) por qualquer uma das partes. O 
serviço de movimentação de volumes, poderá ser contratado na modalidade “Pré-
pagamento” ou “Recorrente”; 

c) Adesão – Pagamento único a ser realizado juntamente com o primeiro pagamento, aplicado 
apenas para o serviço de coleta e entrega de malotes; 

d) Malotes – Bolsas utilizadas no serviço de coleta e entrega diária cuja contratação deve ser 
feita para pelo menos dois pontos da CONTRATANTE. As bolsas serão adquiridas pela 
CONTRATANTE no ato do pagamento do valor da adesão ao serviço e deverão 
obrigatoriamente serem utilizadas pela CONTRATANTE para o transporte exclusivo de 
documentos; 

e) Envios de volumes - Serviço de envios entre dois pontos da CONTRATANTE cuja solicitação 
deve ser feita pela CONTRATANTE via sistema CPM tracking.net 
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f) O envio de volumes, na modalidade Pré-pagamento, para pontos não estabelecidos nos 
shoppings listados no site da CONTRATADA só será possível se houver a contratação do 
serviço de malote para aquele determinado ponto. 

2.2 As partes ajustam que os valores dos serviços recorrentes de movimentações de malotes 
ora contratados serão R$ 99,00 (noventa e nove reais mensais) para pontos localizados nos 
shoppings centers listados no site da CONTRATADA (www.agruppa.com.br/rotas-
compartilhadas) e R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais mensais) para pontos localizados 
fora dos shoppings centers citados acima. 
2.3 – Os valores dos serviços de movimentação de volumes (pequeno, médio e grande), na 
modalidade “Pré-pagamento” estarão disponíveis no site da CONTRATADA.  
2.4 – O vencimento das faturas dos serviços recorrentes será no primeiro dia útil após o mês 
da prestação de serviços;  
2.5 – Se a CONTRATANTE estiver inadimplente por 3 (três) dias úteis após o vencimento dos 
títulos, os serviços serão automaticamente suspensos. 

 
CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
3.1 – A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Realizar a coleta e a entrega dos volumes nos pontos previamente indicados pela 

CONTRATANTE no sistema CPM tracking.net, zelando pela sua conservação até o 
momento da efetiva entrega no destinatário. A coleta será realizada conforme 
informações constantes no website www.agruppa.com.br/rotas-compartilhadas;  

b) Confirmar a coleta e entrega dos volumes através da leitura digital do código de barras 
atribuído a cada volume e malotes; 

c) Publicar as rotas e sequência dos pontos e de cada uma delas no website 
www.agruppa.com.br/rotas-compartilhadas; 

d) Realizar 2 (duas) tentativas de entrega de cada volume sem custo adicional para os 
casos de insucesso na entrega. Caso não haja sucesso nas 2 (duas) tentativas, os 
volumes serão devolvidos no endereço de coleta. Caso haja insucesso na devolução no 
endereço de coleta, o volume ficará disponível para retirada na sede da CONTRATADA 
por 90 dias e após esse prazo o volume será destruído. Em todos os casos haverá a 
devida cobrança do retorno ao remetente (equivalente a 1 envio); 

e) Fornecer informações de rastreamento dos volumes que porventura estejam com suas 
datas de entrega expiradas, sempre que solicitadas pela CONTRATANTE; 

f) Abster-se de fornecer ou divulgar dados e informações de aspectos operacionais 
referentes ou não aos serviços realizados, salvo mediante autorização da 
CONTRATANTE, mantendo a absoluta confidencialidade e sigilo por si e seus 
funcionários, relativamente às atividades desenvolvidas e às demais atividades da 
CONTRATANTE; 

g) Em caso de recusa do volume, roubo, furto ou qualquer fato envolvendo o volume 
transportado, comunicar o fato à CONTRATANTE, pelo meio de comunicação mais 
rápido de que dispuser, para que sejam adotadas as providências junto às autoridades 
competentes, a quem de direito e ao destinatário; 

h) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos incidentes sobre a operação 
contratada nos termos da legislação vigente; 

i) A envidar todos os seus esforços para efetuar a entrega dos itens dentro dos prazos 
previstos, mas não se responsabiliza por atrasos ocasionados por motivo de força maior 
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ou caso fortuito, como por exemplo, escassez de combustível nos postos de 
abastecimento, paralizações decorrentes de manifestações ou costumes populares 
(copa do mundo, p.e.). A não prestação de serviços, ocasionada por motivo de força 
maior ou caso fortuito, sob quaisquer circunstâncias, isenta a CONTRATADA de 
eventuais perdas e danos ocorridos por qualquer motivo; 

j) A CONTRATADA não se responsabilizará em caso de furto ou roubo do volume 
transportado, assim considerados todos os documentos ou objetos incluídos no 
volume, bastando como prova do fato o registro policial; 

 
3.2 – A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Consultar no website da CONTRATADA www.agruppa.com.br/rotas-compartilhadas a 

abrangência da rota, bem como os valores dos serviços de coleta e entrega de volumes 
ora ofertados, na modalidade Pré-pagamento; 

b) Fornecer informações para o cadastro dos pontos (endereço, usuários e contato), 
necessário ao desenvolvimento do trabalho descrito na cláusula I, sempre que 
solicitadas pela CONTRATADA; 

c) Fornecer todos os dados cadastrais de cada ponto e usuários, sem exclusão de 
qualquer um que seja, necessários ao cumprimento do objeto do presente contrato; 

d) Providenciar alterações ou confirmações de dados dos pontos, sempre que houver 
solicitação da CONTRATADA, por motivos de dificuldade ou impossibilidade de 
realização da coleta / entrega; 

e) Efetuar pontualmente o pagamento dos títulos emitidos pela CONTRATADA; 
f) Responsabilizar-se pela idoneidade e pela apresentação de toda documentação fiscal 

e tributária necessária para o transporte dos volumes, já que a CONTRATADA não tem 
conhecimento do conteúdo inserido nos diversos tipos de volumes (malote, pequeno, 
médio e grande); 

g) Responsabilizar-se exclusivamente pelas declarações nos documentos que 
acompanham o(s) volume(s) e pelo seu conteúdo, respondendo civil ou criminalmente 
por declarações inexatas, falsas e/ou presença de mercadorias ou substâncias 
proibidas, conforme cláusula 7.2. 

h) Responsabilizar-se pelo transporte dos volumes, na modalidade Pré-Pagamento, do 
ponto de venda até o local determinado pela CONTRATADA (doca, por exemplo) 
quando o ponto de entrega/coleta estiver localizado em shoppings ou similares; 

 
3.3 – A CONTRATANTE deverá entregar à CONTRATADA os volumes em embalagem 
compatível com o manuseio que irá sofrer em função do transporte para sua entrega. Objetos 
danificados sem dano na embalagem exterior denotam a inadequação desta. Neste caso a 
CONTRATADA não se responsabilizará pelos danos causados ao objeto transportado, em razão 
da impropriedade ou imprestabilidade da embalagem, do que o CONTRATANTE fica desde já 
ciente. 
3.4 – Havendo constatação de danos na embalagem exterior e consequente dano no objeto 
transportado, a CONTRATADA indenizará a CONTRATANTE ficando certo que o valor máximo 
de ressarcimento é limitado a R$ 100,00 (cem reais). 
3.5 – Se desejado, a CONTRATANTE deverá optar, as suas custas, por formas de lacres que 
melhor lhe atender.  
3.6 No sistema da CONTRATADA CPM tracking.net poderá ser informado o número do lacre, 
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ficando o entregador e o destinatário responsáveis pela análise visual da inviolabilidade do 
lacre do volume, no momento da coleta e entrega. No caso de rompimento a CONTRATADA 
deve ser avisada no mesmo dia para apuração do fato;  
 

CLÁUSULA IV – DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO RECORRENTE  
Cancelamentos dos serviços recorrentes poderão ocorrer com antecedência de 30 dias corridos. 
 

CLÁUSULA V – DO PRAZO DE ENTREGA 
5.1- As entregas dos volumes efetivadas pela CONTRATADA ocorrerão no prazo estipulado 
conforme a sequência dos pontos nas rotas estabelecidas pela CONTRATADA, conforme 
divulgado no website www.agruppa.com.br/rotas-compartilhadas, exceto em casos fortuitos 
ou por força maior, conforme parágrafos “i” e “j” da cláusula 3.1 
5.2 - Os prazos estipulados no item 5.1 iniciar-se-ão no momento da coleta dos volumes e 
expirarão com a efetiva entrega, excluindo-se sábados, domingos e feriados nacionais e do 
munícipio de Belo Horizonte. 
5.3- A coleta e entrega de malotes obedecerá a sequência da rota. A CONTRATANTE garante a 
entrega de volumes no mesmo dia caso o ponto de destino seja posterior ao ponto de origem 
e os dois estejam na mesma rota, exceto em casos fortuitos ou por força maior. Caso contrário 
a entrega será feita no próximo dia útil; 
 
CLÁUSULA VI – DO RESSARCIMENTO POR AVARIAS 
6.1- Danos aos itens transportados serão ressarcidos em caso de avarias conforme definido na 
cláusula 3.3 e 3.4 do presente instrumento. 
6.2- Caso ocorra avarias, o eventual ressarcimento pela CONTRATADA se dará pelo pagamento 
do valor, obedecida a limitação da cláusula 3.4, ou pela compensação em faturas posteriores 
devidas pela CONTRATANTE, reservando-se a CONTRATADA o direito de escolha;  
 

CLÁUSULA VII – DA RECUSA E/OU REJEIÇÃO DE COLETA 
7.1– A CONTRATADA reserva-se o direito de inspecionar, recusar ou rejeitar qualquer coleta 
que esteja fora dos padrões pré-determinados dos volumes ou, a seu critério possa causar dano 
a uma das partes ou a terceiros, ou mesmo atraso a outras coletas. Ou ainda, quando a entrega 
for proibida por lei, violar normas gerais ou específicas de entregas rápidas, ou mesmo seus 
regulamentos internos. 
7.2– Não serão transportados líquidos de qualquer natureza, moeda corrente, cheques, títulos 
de crédito, ordens de pagamentos, cheques de viagens, instrumentos negociáveis ao portador, 
objetos frágeis, raros, valiosos ou que por sua natureza demandem qualquer tipo de cuidado 
especial, como cristais, vidros, porcelanas, louças, joias, materiais e pedras preciosas, 
antiguidades e obras de artes, restos fúnebres, plantas, animais, drogas, produtos químicos, 
explosivos e corrosíveis, bem como qualquer outro item sem nota fiscal e proibido ou restrito, 
segundo legislação vigente; 
7.3- A CONTRATANTE assume desde já as penalidades legais caso inclua em seus volumes itens 
conforme listados na cláusula 7.2 
7.4– A CONTRATADA poderá recusar ou paralisar o serviço em qualquer fase ou estágio quando 
desacompanhada de documentos exigidos ou cujo transporte ou comercialização não sejam 
permitidos, ou quando tiver dúvida sobre a licitude do item a ser transportado; 
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CLÁUSULA VIII– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1– A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a utilizar o transporte de terceiros para o envio 
de volumes, através do método que achar conveniente para o transporte mais rápido e eficiente 
do(s) volumes(s) bem como transferir as responsabilidades decorrentes para qualquer empresa 
transportadora. 
8.2– A partir do decurso do prazo de entrega previsto no sistema, a CONTRATANTE terá o prazo 
improrrogável de 5 (cinco) dias úteis para questionar junto à CONTRATADA a entrega dos 
volumes, não cabendo qualquer reclamação ou pretensão após o prazo ora acordado. 
8.3- A CONTRATADA reserva-se o direito de inspecionar os volumes para transporte.  
8.4- A CONTRATANTE fica ciente e desde já autoriza, por este ato, a CONTRATADA a abrir 
quaisquer volumes, para examinar e/ou possibilitar sua própria fiscalização ou pelas 
autoridades fiscais, aduaneiras e postais. 
8.5– Caso haja eventual necessidade de recolhimentos fiscais em barreiras fiscalizadoras de 
Órgãos Reguladores decorrentes de divergências de procedimentos fiscais, cadastros, inscrições 
e correlatos de responsabilidade da CONTRATANTE, a CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA 
a efetuar os recolhimentos, obrigando-se a reembolsar tais valores pagos em até 3 (três) dias 
úteis após o evento.  
 8.5.1 - Se tal ressarcimento não ocorrer dentro do prazo, o valor será acrescido de multa 
de 2% (dois porcento) mais juros de 3% (três porcento) ao mês proporcional ao tempo 
decorrido; 

8.6 - O direito da CONTRATANTE à reclamação cessa após a entrega ao destinatário final, exceto 
quando este registrar qualquer ocorrência junto a CONTRATADA, por e-mail 
(rotas@agruppa.com.br); 

8.7– A CONTRATADA responderá integralmente por todas as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias se seus funcionários, isentando integralmente a CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade. 
8.8- Os termos e disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros 
entendimentos ou acordos, tácitos ou expressos, referentes ao objeto, anteriores ao presente 
instrumento. 
8.9- A tolerância, por qualquer das partes, quanto ao atraso ou omissão no cumprimento das 
obrigações ajustadas, bem como a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações previstas 
neste contrato, não acarretará o cancelamento de penalidades, nem poderá ser havida como 
renúncia dos direitos. Tais fatos serão considerados meras liberalidades, não implicando 
precedente, novação ou modificação de qualquer das cláusulas ou condições do presente 
contrato, as quais permanecerão inalteradas e em pleno vigor, como se favor algum houvesse 
jamais ocorrido. 
8.10– As partes envidarão todos os esforços para resolução amigável sobre qualquer disputa 
ou litígio de interesses que advenham deste contrato, à luz do princípio da boa-fé contratual. 
8.11- A CONTRATADA poderá não realizar a rota, total ou parcialmente, em determinado(s) 
dia(s), por motivos de força maior, tais como manifestações populares, greves, falta ou 
racionamento de combustível e sinistro no(s) veículo(s) da CONTRATADA. Nestes casos, A 
CONTRATANTE deverá ser comunicada o quanto antes, via e-mail, devendo a CONTRATADA 
realizar todos os esforços que estejam a seu alcance para normalizar a operação o mais rápido 
possível. 
8.12- As PARTES declaram ter lido e concordado com todos os termos e condições do presente 
instrumento, nos termos da legislação em vigor, não podendo alegar desconhecimento ou 
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mesmo desacordo de suas cláusulas e condições, após aceitar o presente instrumento 
contratual. 
 

CLÁUSULA IX – DA NOVAÇÃO 
O presente contrato substitui e exclui todos os entendimentos, e-mails, notificações, acordos, 
documentos firmados anteriormente entre as partes que contenha o mesmo objeto. 
 
CLÁUSULA X – DO FORO DE ELEIÇÃO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte como o único competente para dirimir 
quaisquer questões relativas à interpretação e cumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes do presente Instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 
Por estarem assim justos e contratados, a CONTRATANTE declara que leu, concordou e 
aceitou os termos deste instrumento, manifestando, dessa forma, sua vontade na contratação 
dos serviços e condições ora estabelecidos. 
 
Belo Horizonte, 06 de julho de 2018. 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
AGRUPPA SERVIÇOS COMPARTILHADOS EIRELI – ME 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
CONTRATANTE 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
 
___________________________  ___________________________   
 
Nome:     Nome: 
RG:      RG: 
 


