
Procedimento de Contingência - Bloqueio das Máquinas de Franquear nas AGF.  

 

Objetos Registrados – Agência  

 Receber os objetos do cliente  

 Efetuar a conferência, conforme MANCAT, Módulo 6 Capítulo 2; 

 Postar os objetos no SARA utilizando código 1006-5 

o Esse código será utilizado com obrigatoriedade de utilização da etiqueta de registro. 

 Separar os objetos por cliente, (quando possível);  

 Identificar os unitizadores com a carga da contingência, inserindo no rótulo as quantidades 

de objetos e o número do unitizador em relação ao total de unitizadores; (conforme exemplo);  

 Encaminhar dentro do unitizador o recibo de postagem com as quantidades de objetos 

postados por cliente; 

 Informar no RDVO a quantidade de unitizadores da contingência está sendo embarcado 

naquele veículo, bem como anexar os comprovantes de postagem dos clientes no formulário; 

 Encaminhar a carga para o centralizador. 

 

Objetos Registrados – Centralizadores 

 Receber os objetos da agência 

 Conferir as quantidade de unitizadores informadas no RDVO com o total contido no veículo;  

 Conferência exaustiva de toda a carga; 

o Caso haja divergência entre a conferência e a quantidade informada reter a carga 

e solicitar imediato comparecimento da franqueada; 

 

Objetos Simples – Agência  

 Receber os objetos do cliente  

 Efetuar a conferência normalmente conforme MANCAT, Módulo 6 Capítulo 2; 

 Postar os objetos no SARA utilizando código 1006-5; 

 Identificar todos os objetos com carimbo datador da unidade; 

o Os objetos que não estiverem identificados com data e carimbo não deverão der 

inseridos no fluxo postal. 

 Separar os objetos por cliente, (quando possível);  

 Identificar os unitizadores com a carga da contingência, inserindo no rótulo as quantidades 

de objetos e o número do unitizador em relação ao total de unitizadores; (conforme exemplo);  

 Encaminhar dentro do unitizador o recibo de postagem com as quantidades de objetos 

postados por cliente; 

 Informar no RDVO a quantidade de unitizadores da contingência está sendo embarcado 

naquele veículo, bem como anexar os comprovantes de postagem dos clientes no formulário 

 Encaminhar a carga para o centralizador. 

 

Objetos Simples – Centralizadores 

 Receber os objetos da agência 

 Conferir as quantidade de unitizadores informadas no RDVO com o total contido no veículo;  

 Conferência exaustiva de toda a carga;  

o Caso haja divergência entre a conferência e a quantidade informada reter a carga 

e solicitar da franqueada; 



o Os objetos maquináveis de um determinado cliente que forem encaminhados de 

forma consolidada, deverão ter as quantidades validados de acordo com o total contido 

no recibo de postagem e do relatório de máquina. 

o Preencher formulário especifico, em anexo, para cada conferência realizada. 

 

Nota: 01 - Excetuando-se as orientações específicas desse documento, não há alteração no plano de triagem e 

expedição das AGF.  

02- O comprovante de postagem deverá ser impresso em 4 vias:  

1 – Cliente; 

2 – AGF; 

3 – Unitizador; 

4 – RDVO.  

 

ATENÇÃO!!!! 

AS CARGAS DEVEM SER ENCAMINHADAS A PARTIR DE AMANHÃ (18/10/2019) PARA QUE OS CENTROS 

POSSAM SE PREPARAR. 


