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DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE DISTRATO

01) Nº.: 16/2008 - Ctr.: 195/2007 - Ass.: 26/02/2008 - Contratado:
Osório Martins Bastos - Objeto: Locação de imóvel para funcio-
namento do CDD Sete Lagoas - FNDE - Motivo: Distratar o contrato
a partir de 12/02/2008 .
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EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

01) TA: 020/2008 - Ctr: 123/2005 - Contratado: José Maria Mangia -
CPF: 147.628.036-34 - Objeto: Locação de imóvel para funcio-

namento da AC Piedade do Rio Grande - Motivo: Manutenção do
valor do aluguel em R$ 760,00 - Vig.: 02/03/2008 a 02/03/2009 - 02)
TA: 39/2008 - Ctr: 68/2005 - Contratado: Central Elevadores Ltda -
CNPJ: 01.030.914/0001-68 - Objeto: Serviços de manutenção pre-
ventiva/corretiva, com aplicação de peças e atendimento no local -
Motivo: prorrogação de vigência com manutenção dos preços - Vig.:
27/02/2008 a 27/02/2009 - Valor: R$ 18.366,78 - 03) TA: 017/2008 -

Ctr: 046/2007 - Contratado: Fernando Fernandes Velozo - CPF:
468.626.926-15 - Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da
AC Arapuá - Motivo: Manutenção do valor do aluguel em R$ 525,00
- Vig.: 02/04/2008 a 02/04/2009 - 04) TA: 025/2008 - Ctr: 052/2007
- Contratado: José Epaminondas Quaresma Dantas - CPF:
387.970.546-15 - Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da
AC Machacalis - Motivo: Manutenção do valor do aluguel em R$
600,00 - Vig.: 02/03/2008 a 02/03/2009 - 05) TA: 52/2008 - Ctr:
42/2007 - Contratado: Sky Blue Comércio e Serviços Ltda - CNPJ:
02.184.428/0001-67 - Objeto: Prestação de serviços mecânicos leves
(equipamentos para até 1 tonelada) e de precisão (ajustes de até 5
milésimos), com fornecimento de matéria-prima, (aço, alumínio,
bronze, latão, cobre, nylon, nyoil, teflon, eva e uhmw), para os sis-
temas de triagem do CCE-BH - Motivo: Prorrogação de vigência com
manutenção dos preços - Vig.: 02/03/2008 a 02/03/2009 - Valor R$
149.200,00 - 06) TA: 035/2008 - Ctr: 263/2005 - Contratado: AS-
SOCIAÇÃO DOS SURDOS MUDOS DE UBERLÂNDIA - ASUL -
CNPJ: 21.247.010/0001-04 - Objeto: Prestação de serviços de mão-

de-obra terceirizada por pessoas portadoras de deficiência - Motivo:
Repactuação de preços referente à parcela de mão-de-obra, por força
da Convenção Coletiva de Trabalho da ECT X FENTECT -
2007/2008, que concedeu reajuste salarial linear de R$ 60,00 (ses-
senta reais), a partir de 01/01/2008 - Vig.: a partir de 01/01/2008 -
Valor Global: R$ 209.683,37 - 07) TA: 036/2008 - Ctr: 265/2005 -
Contratado: CONGREGAÇÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
DE BEAGÁ - CODABE - CNPJ: 42.771.386/0001-85 - Objeto: Pres-
tação de serviços de mão-de-obra terceirizada por pessoas portadoras
de deficiência - Motivo: Repactuação de preços referente à parcela de
mão-de-obra, por força da Convenção Coletiva de Trabalho da ECT
X FENTECT - 2007/2008, que concedeu reajuste salarial linear de R$
60,00 (sessenta reais), a partir de 01/01/2008 - Vig.: a partir de
01/01/2008 - Valor Global: R$ 1.606.272,39 - 08) TA: 037/2008 -
Ctr: 266/2005 - Contratado: FUNDAÇÃO DOM BOSCO - CNPJ:
17.278.904/0001-86 - Objeto: Prestação de serviços de mão-de-obra
terceirizada por pessoas portadoras de deficiência - Motivo: Repac-
tuação de preços referente à parcela de mão-de-obra, por força da
Convenção Coletiva de Trabalho da ECT X FENTECT - 2007/2008,
que concedeu reajuste salarial linear de R$ 60,00 (sessenta reais), a
partir de 01/01/2008 - Vig.: a partir de 01/01/2008 - Valor Global: R$
362.246,69 - 09) TA: 038/2008 - Ctr: 267/2005 - Contratado: FUN-
DAÇÃO DOM BOSCO - CNPJ: 17.278.904/0001-86 - Objeto: Pres-
tação de serviços de mão-de-obra terceirizada por pessoas portadoras
de deficiência - Motivo: Repactuação de preços referente à parcela de
mão-de-obra, por força da Convenção Coletiva de Trabalho da ECT
X FENTECT - 2007/2008, que concedeu reajuste salarial linear de R$
60,00 (sessenta reais), a partir de 01/01/2008 - Vig.: a partir de
01/01/2008 - Valor Global: R$ 1.528.053,65 - 10) TA: 23/2008 - Ctr:
222/2007 - Contratado: Antônio Sallim Arbx, CPF 003.595.216-49 e
Ricardo Antônio Arbex, CPF: 247.761.226-34 - Objeto: Locação de
imóvel para funcionamento do CDD Juiz de Fora Norte - Motivo:
Modificar a cláusula terceira - Tempo de Duração - Vig.: 10/12/2007
a 09/12/2012 - 11) TA: 19/2008 - Ctr: 010/2005 - Contratado: Nilo
Lopes de Faria, CPF: 105.639.116-20 - Objeto: Locação de imóvel
para funcionamento da AC Buritis - Motivo: Manutenção do Valor do
Aluguel em R$ 418,42 - Vig.: 01/06/2008 a 01/06/2009. 12) TA:
045/2008 - Ctr: 023/2008 - Contratado: TERCEIRIZA SERVIÇOS
LTDA- CNPJ: 97.382.477/0001-10 - Objeto: Serviços de Conser-
vação e Limpeza em unidades da DR/MG - Motivo: Alterar o Anexo
IV, do Contrato, item 10, de CDD/GLÓRIA para CDD/NOVO PRO-
GRESSO, permanecendo o endereço, quantidade de serventes, carga
horária, freqüência, metragens e valor mensal inalterados e inclusão
da unidade CDD/GLÓRIA, localizado à Av. Abílio Machado, 1124,
Jardim Inconfidência, Belo Horizonte/MG, um (01) servente de 44
horas semanais e um(01) servente de 30 horas semanais - Vig.: a
partir de 10/03/2008 - Valor Global: R$467.178,92 - 13) TA:
018/2008 - Ctr: 085/2006 - Contratados: Benedito Marcos Mariosa,
CPF: 285.895.646-49, José Ronaldo Mariosa, CPF: 345.549.716-00 e
Terezinha Davine Mariosa, CPF: 693.595.046-53 - Objeto: Locação
de imóvel para funcionamento do CDD Pouso Alegre - Motivo:
Alteração do locador e retificação dos dados bancários - Vig.: a partir
de 04/03/2008 - 14) TA: 022/2008 - Ctr: 035/2006 - Contratado: José
Carlos Albuquerque Júnior, CPF 029.126.938-96- Objeto: Locação de
imóvel para funcionamento do Gabinete/BH - Motivo: Alteração do
representante do locador e dos dados bancários - Vig.: a partir de
04/03/2008.
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Ctr: 047/2008- Ass. 29/02/2008 - Contratado: Humberto Henrique
Mamede - Objeto: prestação de serviço de transporte de carga postal
a serviço da AC Muzambinho - Vigência: 01/03/2008 a 01/03/2009 -
Valor Global: R$ 11.760,00 (onze mil setecentos e sessenta reais),

oriundo da Dispensa de Licitação no. 8000072/2008.
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A ECT, através de sua Diretoria Regional de Minas Gerais,
de conformidade com a Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso X, Comunica
Emissão de DL: 8000089/2008 - JOAQUIM MARIA PEREIRA -
Vigente: 01/04/2008 à 31/03/2013 - Locação de imóvel para fun-
cionamento da AC JAPARAÍBA - Classificação contábil/orçamen-
tária: 20011.44404.010002 - Valor da contratação: R$ 45.600,00 (qua-
renta e cinco mil e seiscentos reais) - Desembolso no exercício 2008:
R$ 6.840,00 (Seis mil e oitocentos e quarenta reais).

HENRIQUE JOSÉ AFFONSO
Gerente de Administração
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AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 8000008/2008

OBJETO - Pregão Eletrônico nº 8000008/2008 - Contratação de em-
presa para prestação de serviços de manutenção em paleteiras e em-
pilhadeiras mecânicas da DR/MG, realizado em 20/02/2008, sendo o
certame homologado à empresa GMS ELETROMECÂNICA E
PNEUMÁTICA LTDA - CNPJ: 04.357367/0001-18 - no valor global
de R$75.816,00.

PAULA DE O. S. GONÇALVES
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO No- 8000012/2008

OBJETO - Pregão Eletrônico nº 8000012/2008 - Prestação de ser-
viços de mão-de-obra de recepcionista em unidades e gerências da
ECT/DR/MG, realizado em 22/02/2008, sendo o certame homologado
à empresa Sove Serviços Especializados Ltda - CNPJ:
01.813.185/0001-16 - no valor total de R$206.448,96.

KATE LILIAN OLIVEIRA VIANA
Pregoeira
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AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8000020/2008

Objeto: Pregão Eletrônico nº 8000020/2008 - Contratação de empresa
para a prestação de serviços de manutenção em leitores de código de
barras, com substituição de peças, partes, módulos, componentes e
acessórios. Recebimento das propostas: no endereço http://www.cor-
reios.com.br, até às 09:30 horas do dia 18/03/2008. Abertura das
Propostas em 18/03/2008 às 09:30 horas. Início da Disputa de Preços
às 10:00 horas do dia 18/03/2008. Obtenção do Edital: No endereço
eletrônico acima. Informações pelo FAX: (0xx31) 3249-2512 e te-
lefone: (0xx31)3249-2505, no horário de 09:00 às 12:00 e das 14:00
às 17:00 horas.

CLEDSON ALVES SILVA DOS SANTOS
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8000028/2008

Objeto: Pregão Eletrônico nº 8000028/2008 - Fornecimento e ins-
talação de placas institucionais no prédio da ECT/DR/MG localizado
na Rua Boaventura Nº401 - Bairro Indaiá - Belo Horizonte - MG.
Recebimento das Propostas: no endereço http://www.correios.com.br,
até às 09:45 horas do dia 18/03/2008. Abertura das Propostas em
18/03/2008 às 09:45 horas. Início da Disputa de Preços às 10:30
horas do dia 18/03/2008. Obtenção do Edital: No endereço eletrônico
acima. Informações pelo FAX: (0xx31) 3249-2512 e telefone:
(0xx31)3249-2505, no horário de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00
horas.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8000033/2008

Objeto: Pregão Eletrônico nº 8000033/2008 - Contratação de empresa
para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva,
on site, com aplicação de peças, em equipamentos de climatização do
CEE Belo Horizonte/MG. Recebimento das Propostas: no endereço
http://www.correios.com.br, até às 09:45 horas do dia 19/03/2008.
Abertura das Propostas em 19/03/2008 às 09:45 horas. Início da
Disputa de Preços às 10:30 horas do dia 19/03/2008. Obtenção do
Edital: No endereço eletrônico acima. Informações pelo FAX:
(0xx31) 3249-2512 e telefone: (0xx31)3249-2505, no horário de
09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

FRITZ TEIXEIRA GUIMARÃES FRAGA
Pregoeiro
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AVISO DE SUSPENSÃO

A Diretoria Regional de Minas Gerais, por meio da Gerência
de Administração - GERAD, torna público o ensejo de Suspensão
Temporária de Participar em Licitação e Impedimento de Contratar
com a ECT à empresa Aliança Administração de Serviços Gerais
Ltda, CNPJ 65.167.132/0001-58, contrato 249/2004, conforme es-
tabelecidos na Cláusula Nona, itens 9.1 e 9.10 do contrato. Conforme
Artigo 87, §2.º da Lei 8666/93 para a aplicação da penalidade, fica
assegurado a defesa prévia no prazo de 05 dias contados a partir desta
publicação.

HENRIQUE JOSÉ AFFONSO
Gerente de Administração
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DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 009/2008; Contratada: INSTITUTO PERSONA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL; Objeto: Serviço de
realização de Concurso Público para o preenchimento de vagas e
formação de cadastro na ECT - Diretoria Regional de Mato Grosso;
Valor Global: 81.000,00 (oitenta e um mil reais); Vigência:
25/02/2008 à 25/08/2008 Origem: Pregão Eletrônico n.º
8000003/2008; Classificação Orçamentária: 24011.44403.150099;
Data de Assinatura: 25/02/2008.
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EDITAL Nº 90/2008
(Concurso Público)

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT torna
público que realizará Concurso Público, por intermédio de sua Di-
retoria Regional de Mato Grosso, para provimento dos cargos de
Carteiro I, Atendente Comercial I, Operador de Triagem e Transbordo
I, Advogado Jr e Médico do Trabalho Jr, e para formação de cadastro
reserva de aprovados durante o seu período de validade, mediante
regras e condições contidas neste Edital.

1. DO EMPREGO
Os candidatos, aprovados em todas as fases da seleção, serão

chamados a assinar contrato individual de trabalho com a ECT, de
acordo com a classificação obtida e com as necessidades da Empresa,
o qual reger-se-á pelos preceitos da Consolidação das Leis do Tra-
balho - CLT, inclusive no que diz respeito ao Contrato de Experiência
e à rescisão do Contrato de Trabalho, sujeitando-se às normas internas
e ao Plano de Carreiras, Cargos e Salários da ECT, vigente à época da
contratação.

1.1. Jornada de trabalho: 24 (Vinte e quatro) horas semanais
para o cargo de Médico do Trabalho Jr e 44 (quarenta e quatro) horas
semanais para os demais cargos, com atividades de segunda-feira a
sábado, podendo ocorrer escala de revezamento nos domingos e fe-
riados, bem como no horário noturno, obedecidas às normas legais
que disciplinam o assunto, exceção feita às categorias profissionais
diferenciadas.

1.2. Desempenhos esperados dos profissionais: Conhecimen-
to e domínio dos procedimentos e/ou técnicas de execução de seu
trabalho, realizando suas tarefas com interesse, qualidade, dedicação e
responsabilidade; relacionamento interpessoal adequado com a sua
equipe de trabalho e com os clientes, criando um clima de cola-
boração e de respeito; capacidade para executar suas tarefas com
precisão, rapidez e organização; pontualidade; capacidade para iden-
tificar as interfaces de seu cargo e o impacto do seu desempenho no
resultado de sua unidade e da organização; entre outros.

2. BENEFÍCIOS OFERECIDOS
2.1. Aos empregados serão oferecidos auxílio-alimentação,

vale-transporte e assistência médica e odontológica ambulatorial ex-
tensiva aos seus dependentes legais. Após o período de experiência,
farão jus à assistência médica e odontológica compartilhada, exten-
siva aos seus dependentes legais, em ambulatórios próprios e em rede
de credenciados.

2.2. Os benefícios auxílio-alimentação e assistência médica
estão condicionados à previsão no Acordo Coletivo de Trabalho vi-
gente e aos critérios estabelecidos pelas normas internas da ECT.

2.3. Aos admitidos será possibilitada a adesão ao Plano de
Previdência Complementar por intermédio do Instituto de Seguridade
Social dos Correios - POSTALPREV.

3. DOS CARGOS
3.1.Cargo: Carteiro I
3.1.1. Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo.
3.1.2. Salário: R$ 603,66
3.1.3. Sumário das atribuições do cargo: Organização de

correspondências e de encomendas destinados à distribuição domi-
ciliária, separando-os por distritos; entrega domiciliária de corres-
pondências e de encomendas; coleta de malas e outros tipos de
recipientes contendo correspondências e encomendas; outras ativi-
dades correlatas ao cargo.

3.1.4. Particularidades do cargo: a atividade de Carteiro com-
preende o trabalho interno de organização de correspondências e de
encomendas e o trabalho externo de distribuição domiciliária dos
mesmos. O Carteiro realiza o percurso para a entrega de corres-
pondências e de encomendas normalmente a pé e/ou de bicicleta,
percorrendo no mínimo 7 km/dia, carregando uma bolsa contendo até
10 quilos para os do sexo masculino e 8 quilos para os do sexo
feminino, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol, chuva).

3.1.5. Localidade objeto do concurso: Microrregiões citadas
no Anexo II deste edital

3.1.6. Cidade de prova: conforme Anexo II deste edital
3.1.7. Nº. de vagas: 14 (quatorze) vagas, sendo 1(uma) para

cada Microrregião citada no Anexo II deste Edital e formação de
cadastro.

3.2. Cargo: Atendente Comercial I
3.2.1. Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo.
3.2.2. Salário: R$ 603,66
3.2.3. Sumário das atribuições do cargo: Venda de produtos e

serviços postais; recebimento, conferência, separação, expedição e
distribuição de malas e outros tipos de recipientes contendo cor-
respondências e encomendas; exercício das atividades administrativas
em agência; operação de sistemas automatizados; emissão de vales
postais; operação de caixa; atendimento ao cliente e outras atividades
de mesma natureza e equivalente nível de dificuldade.

3.2.4. Particularidades do cargo: O profissional tem como
essência de sua atividade a posição de vendedor a varejo, comer-
cializando produtos e serviços postais bem como outros serviços
prestados pela ECT. Nas Agências de pequeno porte o Atendente




