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DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL Nº. 634/2009

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por intermédio da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, com referência ao edital de N.° 17, publicado no Diário Oficial da União do dia 10/12/2009,
seção 3, página 156, que trata da abertura das inscrições no período de 28/12/2009 a 15/01/2010, informa a seguinte retificação:

Onde se lê:

CARGOS DE CARREIRAS ESPECÍFICAS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
JÚNIOR

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Ensino médio completo; possuir curso de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; comprovar experiência
de 06 (seis) meses no exercício da profissão de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; possuir registro
no COREN e estar em dia com as obrigações legais junto àquele órgão.

R$ 922,87 30,00

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
JÚNIOR

Técnico em Segurança do Trabalho Ensino médio completo; possuir curso de técnico de Segurança do Trabalho; comprovar experiência de
06 (seis) meses no exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho; possuir registro no
CREA e estar em dia com as obrigações legais junto àquele órgão.

R$ 1.528,55 35,00

Leia-se:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
JÚNIOR

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Ensino médio completo; possuir curso de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; comprovar experiência
de 06 (seis) meses no exercício da profissão de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; possuir registro
no COREN e estar em dia com as obrigações legais junto àquele órgão.

R$ 902,57 30,00

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
JÚNIOR

Técnico em Segurança do Trabalho Ensino médio completo; possuir curso de técnico de Segurança do Trabalho; comprovar experiência de
06 (seis) meses no exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho; possuir registro no
CREA e estar em dia com as obrigações legais junto àquele órgão.

R$ 1.392,97 35,00

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora de Concurso Público

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 146/2009

OBJETO: Serviço de Confecção de Porta Gelo em Acrílico com
Tampa e Saca-rolha incluso para premiação dos Maiores clientes da
DR/RN.; CONTRATADO: Prática Prestadora e Administradora de
Serviços LTDA.; VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00; ENQUADRA-
MENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, C/C § único da Lei
8666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº. 122/2007 de
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veí-
culos Ranger/Ford. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Aumentar a
quantidade contratada em 1% (um por cento). CONTRATADA: TRO-
KAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 102,74 (cento e dois reais e setenta e quatro centavos). VI-
GÊNCIA: 24/11/2009 a 02/12/2009.

RETIFICAÇÃO

Nos Extratos de Termos Aditivos publicados na edição do
DOU nº 237, de 11/12/2009, Seção 3, página 158, onde se lê:

“TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº
03/2008 de prestação de serviços por portadores de deficiência física.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Repactuar os valores unitários em
função das alterações salariais provenientes do Acordo Coletivo, re-
pactuar o novo valor do vale transporte vigente na cidade de Natal,
retroativo ao mês de setembro/2009, repactuar os valores unitários em
função das alterações salariais a partir do mês de janeiro/2010 de
acordo com o novo valor percentual da NM-01:81%, equivalente a
R$ 653,25 (seiscentos e cinqüenta e três reais e vinte e cinco cen-
tavos). CONTRATADA: SOCIEDADE AMIGOS DO DEFICIENTE
FÍSICO DO RN - SADEF. VALOR DO ADITAMENTO: R$
318.955,00 (trezentos e dezoito mil novecentos e cinqüenta e cinco
reais) VIGÊNCIA: 22/01/2009 a 22/01/2010", leia-se:

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº
03/2008, de prestação de serviços por portadores de deficiência física.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Repactuar os valores unitários em
função das alterações salariais provenientes do Acordo Coletivo de
Trabalho ECT 2009-2011, retroativo ao mês de agosto/2009, de acor-
do com o novo valor percentual da NM-01: 81%, equivalente a R$

572,25; Repactuar os valores unitários em função do novo valor do
vale transporte vigente na cidade do Natal, retroativo ao mês de
setembro/2009; Repactuar os valores unitários em função das al-
terações salariais provenientes do Acordo Coletivo de Trabalho ECT
2009-2011, a partir do mês de janeiro/2010, de acordo com o novo
valor percentual da NM-01: 81%, equivalente a R$ 653,25. CON-
TRATADA: SOCIEDADE AMIGOS DO DEFICIENTE FÍSICO DO
RN - SADEF. VALOR DO ADITAMENTO: R$ 16.723,72 (dezesseis
mil setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos). Vigência:
24/11/2009 a 22/01/2010.

E, onde se lê:
"TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº

96/2007 de prestação de serviços de manutenção de portas giratórias
da marca mineoro. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Aumentar a
quantidade contratada em 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por
cento). CONTRATADA: SAFE ELETRÔNICA E CONSTRUÇÕES
LTDA. VALOR DO ADITAMENTO: R$ 1.295,00 (um mil duzentos
e noventa e cinco reais). VIGÊNCIA: 03/12/2009 a 03/12/2010", leia-
se:

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº
96/2007 de prestação de serviços de manutenção de portas giratórias
da marca MINEORO. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Aumentar a
quantidade contratada em 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por
cento). CONTRATADA: SAFE ELETRÔNICA E CONSTRUÇÕES
LTDA. VALOR DO ADITAMENTO: R$ 1.295,00 (um mil duzentos
e noventa e cinco reais). VIGÊNCIA: 20/11/2009 a 02/12/2009.

DIRETORIA REGIONAL DE RONDÔNIA

EDITAL Nº. 633/2009

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por intermédio da Diretoria Regional de Rondônia, com referência ao edital de N.° 16, publicado no Diário Oficial da União do dia 10/12/2009, seção
3, página 152, que trata da abertura das inscrições no período de 28/12/2009 a 15/01/2010, informa a seguinte retificação:

Onde se lê:

CARGO DE CARREIRA ESPECÍFICA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
JÚNIOR

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Ensino médio completo; possuir curso de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; comprovar experiência de
06 (seis) meses no exercício da profissão de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; possuir registro no
COREN e estar em dia com as obrigações legais junto àquele órgão.

R$ 922,87 30,00

Leia-se:

CARGO DE CARREIRA ESPECÍFICA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
JÚNIOR

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Ensino médio completo; possuir curso de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; comprovar experiência de
06 (seis) meses no exercício da profissão de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; possuir registro no
COREN e estar em dia com as obrigações legais junto àquele órgão.

R$ 902,57 30,00

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora de Concurso Público

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2009

OBJETO: aquisição de equipamentos diversos, homologado às em-
presas Twister Comércio de Equipamentos Ltda: para o lote 1 no
valor de R$3.380,00; DSPM - Comércio de Produtos Eletro-Eletr.
Ltda: para o lote 2 no valor de R$ 16.898,00; RM Máquinas e
Sistemas Ltda: para o lote 3 no valor de R$7.888,00 e SANCLAR -
SM Comércio e Serviços Ltda: para o lote 4 no valor de
R$9.210,88.

ACÁCIO JOSÉ C. DA COSTA
Pregoeiro

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2009

OBJETO: Aquisição de tampas e caixas plásticas conforme especificações e
condições constantes no Edital e seus anexos, com recebimento das propostas
no endereço www.licitacoes-e.com.br. Limite do acolhimento e abertura das
propostas: 09h do dia 29/12/2009. Início da disputa de preços às 09h30min do
dia 29/12/2009. O edital poderá ser obtido pelos interessados, através do en-
dereço eletrônico, www.correios.com.br Mais informações pelo telefone/fax:
(51)3220 8729 e 3220 8988 ou pelo e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

VERA MARIA MACHADO
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 198/2009

OBJETO: Serviço de recebimento, expedição e guarda de malas postais na
cidade de Santa Cruz do Sul/RS, conforme especificações e condições cons-
tantes no Edital e seus anexos, com recebimento das propostas no endereço
www.licitacoes-e.com.br, Limite do acolhimento e abertura das propostas:
15h do dia 30/12/2009. Início da disputa de preços: às 15h30min do dia
15/12/2009. O edital poderá ser obtido pelos interessados, através do ende-
reço eletrônico, www.correios.com.br. Mais informações pelo telefone/fax:
(51)3220 8988 e 3220 8729 ou pelo e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 199/2009

OBJETO: Serviço de transporte de malas postais na cidade de Can-
delária/RS, conforme especificações e condições constantes no Edital
e seus anexos, com recebimento das propostas no endereço www.li-
citacoes-e.com.br, Limite do acolhimento e abertura das propostas:
09h do dia 30/12/2009. Início da disputa de preços: às 09h30min do
dia 15/12/2009. O edital poderá ser obtido pelos interessados, através
do endereço eletrônico, www.correios.com.br. Mais informações pelo
telefone/fax: (51)3220 8988 e 3220 8729 ou pelo e-mail: licitacoes-
r s @ c o r r e i o s . c o m . b r.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2009

OBJETO: Aquisição de porta etiquetas, conforme especificações e
condições constantes no Edital e seus anexos, com recebimento das
propostas no endereço www.licitacoes-e.com.br. Limite do acolhi-
mento das propostas: até às 09h do dia 29/12/2009. Abertura das
propostas: em 29/12/2009 às 09h. Início da disputa de preços: às
09h30min do dia 29/12/2009.

O edital poderá ser obtido pelos interessados, através do
endereço eletrônico, www.correios.com.br. Mais informações pelo te-
lefone/fax: (51) 3220 8988 e 3220 8729 ou pelo e-mail: licitacoes-
r s @ c o r r e i o s . c o m . b r.

MIGUEL LEANDRO DA C. SEZIMBRA
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2009

A ECT/DR/RS, torna público a revogação do Pregão Ele-
trônico nº 083/2009, cujo objeto é a aquisição de sensores, em face de
não haver mais necessidade da aquisição.

MIGUEL LEANDRO DA C. SEZIMBRA
Pregoeiro


		ouvidoria@in.gov.br
	2009-12-16T07:48:31-0200
	Imprensa Nacional
	ediarios.in.gov.br
	Diário Oficial




