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8) Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 0132/2005, de prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de
peças e acessórios originais ou genuínos, em veículos leves mul-
timarcas pertencentes à frota do CTO- SUL/GENAF/DR/SPM; objeto
do termo aditivo: reequilíbrio econômico financeiro em decorrência
da extinção da CPMF, contratada: Ideal Car Comércio de Auto Peças
Ltda; valor do aditamento: R$ 781.539,44; data da assinatura:
04/05/2009; vigência: 01/01/2008;

9) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 0090/2007, de prestação de
serviços de manutenção corretiva com aplicação de peças, partes,
conjuntos, componentes, acessórios, produtos, consumíveis inclusive
baterias, limpeza, testes e configurações em No-breaks de potência
inferior a 10 KVA, de diversas marcas e modelos, instalados em
unidades da Diretoria Regional São Paulo Metropolitana; objeto do
termo aditivo: prorrogação por mais 12 meses, contratada: Microlinea
Comércio e Serviços em Informática Ltda., valor do aditamento: R$
77.204,45; data da assinatura: 24/04/09; vigência: 27/05/2009 a
27/05/2010;

10) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0353/2006, de prestação
de serviços de gravação e troca de mensagens para o serviço de
espera telefônica do PABX, instalado no Bloco II do Edifício Sede da
ECT/DR/SPM; objeto do termo aditivo: reequilíbrio econômico fi-
nanceiro em decorrência da extinção da CPMF, contratada: ELETEC
- Sistemas de Divulgação Ltda; valor do aditamento: R$ 564,84; data
da assinatura: 15/04/09; vigência: 01/01/2008;

11) Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 0235/2004, de prestação de
serviços de manobra, conservação, manutenção preventiva e corretiva
em cabinas primárias e painéis elétricos de baixa tensão instalados no
interior ou diretamente à jusante destas, celas e transformadores,
grupo geradores a diesel com respectivos painéis de potência, con-
trole e sincronismo e de transferência rede/gerador, barramentos blin-
dados(bus way), cofres de derivações extraíveis(plug in0, inclusive
coberturas, telas de proteção e abrigo em alvenaria da cabina e ge-
radores localizados nos CEE LAPA e TECA GUARULHOS; objeto
do termo aditivo: reequilíbrio econômico financeiro em decorrência
da extinção da CPMF, contratada: EMPREITEC Construções Elé-
tricas Ltda; valor do aditamento: R$ 124.349,48; data da assinatura:
15/04/09; vigência: 01/01/2008;

12) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0032/2007, de prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento
de peças do sistema de detecção e combate contra incêndio do CTE
SAÚDE; objeto do termo aditivo: reequilíbrio econômico financeiro
em decorrência da extinção da CPMF, contratada: Come Fogo Co-
mércio e Equipamentos Contra Incêndio Ltda; valor do aditamento:
R$ 141.399,37; data da assinatura: 05/05/09; vigência: 01/01/2008;

13) Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 0063/2005, de Prestação de
serviços de manutenção corretiva, recarga de gases oxigênio e ace-
tileno e locação de cilindros em diversas unidades da ECT.; objeto do
termo aditivo: reequilíbrio econômico financeiro em decorrência da
extinção da CPMF, contratada: Linde Gases Ltda; valor do adita-
mento: (R$ 40,16); data da assinatura: 29/04/09; vigência:
01/01/2008;

14) Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 0253/2006, de Prestação de
serviços de Contratação de Instituições Públicas ou Privadas de As-
sistência e Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência, para a pres-
tação de serviços à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por
meio do fornecimento de mão-de-obra para executar atividades de
apoio administrativo e/ou operacional.; objeto do termo aditivo: re-
equilíbrio econômico financeiro em decorrência da extinção da
CPMF, contratada: Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de
Mogi Guaçu - ADEFIVI; valor do aditamento: (R$ 40.491,09); data
da assinatura: 05/05/09; vigência: 01/01/2008;

15) Quinto Termo Aditivo ao Contrato 0194/2005, de prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de
peças e acessórios originais e genuínos, em motocicletas, pertencentes
à frota do CTO CENTRO/DR/SPM; objeto do termo aditivo: re-
equilíbrio econômico financeiro em decorrência da extinção da
CPMF, contratada: Dimoto Shop Ltda; valor do aditamento: (R$
940,44); data da assinatura: 06/05/09, vigência: 01/01/2008;

16) Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 0014/07 de pres-
tação de serviços de locação de sistemas eletrônicos de alarme com
monitoramento, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, em uni-
dades DR/SPM , através de equipamentos apropriados incluindo ma-
nutenção preventiva e corretiva e pronto atendimento; objeto do ter-
mo aditivo: alteração de configurações nas unidades AC Vila Carrão
e AC Itaquaquecetuba, contratada: Mártom Segurança Eletrônica Lt-
da.; valor do aditamento: 0,00; data da assinatura: 06/05/09, vigência:
07/05/09;

17) Quinto Termo Aditivo ao Contrato 0094/2006, de prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de
peças e acessórios originais ou genuínos, em veículos leves e uti-
litários multimarcas pertencentes à frota do CTO JAGUA-
RÉ/DR/SPM; objeto do termo aditivo: : reequilíbrio econômico fi-
nanceiro em decorrência da extinção da CPMF, contratada: Pneus
Albuquerque Ltda; valor do aditamento: (R$ 2.476,61); data da as-
sinatura: 06/05/09, vigência: 01/01/2008;

18) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 0028/2009, de fornecimento
de água mineral natural radioativa na fonte e sem gás em garrafões de
20 (vinte) litros, incluindo os serviços de entrega, higienização dos
garrafões e higienização interna dos bebedouros em diversas Uni-
dades da ECT/DR/SPM; objeto do termo aditivo: Alteração na quan-
tidade mensal estimada no fornecimento para 757 galões de água,
Contratada: Disagua Distribuidora Ltda; valor do aditamento: (R$
2.321,28); data da assinatura: 30/04/09, vigência: 30/04/09;

19) Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 0146/08 de Prestação de
serviços de confecção e instalação de persianas; objeto do termo
aditivo: inclusão e exclusão de unidades, contratada: PROVINSSE
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME; sem alteração de valores;
data da assinatura: 30/04/09; vigência: 01/05/09;

20) Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 0044/2007 de Concessão
de uso de área física e respectivas instalações existentes no Edifício
Sede da ECT/DR/SPM, com a finalidade de exploração comercial de
atividades de preparar e servir refeições e lanches rápidos exclusiva e
diretamente aos funcionários da ECT ou a terceiros por ela auto-
rizados.; objeto do termo aditivo: prorrogação da vigência por mais
06 meses; contratada: Don Marche Serviços Comércio e Adminis-
tração Ltda.; valor do aditamento: R$ 28.275,00; data da assinatura:
30/04/2009; vigência: 04/05/09 a 03/11/09;

21) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0127/07 de Prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de
peças, conjuntos e produtos, dos equipamentos e instalações que
compõem o sistema de combate a incêndio na unidades da
ECT/DR/SPM; objeto do termo aditivo: inclusão da REOP-09 Santo
André, contratada: KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TE-
LEFÔNIA LTDA; valor do aditamento: R$ 11.933,23; data da as-
sinatura: 30/04/09; vigência: 01/05/09;

22) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0097/08 de Prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em 2.100(dois mil e
cem) conteneres aramados fixos pertencentes a ECT/DR/SPM; objeto
do termo aditivo: Prorrogação por mais 12 meses, contratada: AR-
FRAN COMÉRCIO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS LTDA-
EPP; sem alteração de valor; data da assinatura: 11/05/09; vigência:
02/08/2009 a 02/08/2010;

23) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 392/2006, de Prestação de
serviços de auditoria externa e manutenção dos certificados obtidos
para os Sistemas de Gestão da Qualidade, de acordo com a Norma
NBR-ISSO 9001:2000 ou equivalente, vigente no período.; objeto do
termo aditivo: reequilíbrio econômico financeiro em decorrência da
extinção da CPMF, contratada: Fundação Carlos Alberto Vanzolini -
FCAV; valor do aditamento: (R$ 88,95); data da assinatura: 12/05/09;
vigência: 01/01/2008;

24) Vigésimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 0117/05 de
Prestação de serviços de vigilância armada; objeto do termo aditivo:
prorrogação da vigência por mais 30 (trinta) dias; contratada: Power
Segurança e Vigilância Ltda; valor do aditamento: R$ 104.396,53;
data da assinatura: 30/04/09, vigência: 02/05/09 a 30/05/09;

25) Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 0039/08 de Locação de
Sistemas Eletrônicos de Alarme com monitoramento, durante 24 ho-
ras por dia; objeto do termo aditivo: inclusão/exclusão de unidades a
alteração de nomenclatura/configuração, contratada: Allarmi Comér-
cio e Serviços de Alarme Ltda; valor do aditamento: R$ 16.816,90;
data da assinatura: 12/05/09, vigência: 20/05/09;

26) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 0027/08 de fornecimento
de água mineral natural, radioativa na fonte e sem gás em garrafões
de 20 litros incluindo a higienização dos garrafões e higienização
interna dos bebedouros em diversas unidades da ECT/DR/SPM; ob-
jeto do termo aditivo: inclusões das Unidades ACC-I Parelheiros,
ACC-I Solemar, ACC-I Vila Mathias e ACC-I Jardim Padroeira II ;
exclusão das Unidades AC - Shopping Villa Lobos e CELEX -
Centro de Logística de Exportação e alteração de endereço da unidade
CEE-Água Branca, contratada: Driserv - Empresa de Mineração e
Fontes de Água Mineral Ltda. - EPP; valor do aditamento: R$
1.102,92 data da assinatura: 11/05/09, vigência: 11/05/09;

27) Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 0240/04 de prestação de
serviços de serviços médicos nos ambulatórios Jaguaré e Ferraz de
Vasconcelos da ECT/DR/SPM; objeto do termo aditivo: inclusão de
efetivos, contratada: Blue Cross Assistência Médica S/C Ltda.; valor
do aditamento: R$ 50.297,40; data da assinatura: 15/05/09, vigência:
25/05/09.

SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES
EXTERIORES

SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR

EDITAL DE 18 DE MAIO DE 2009
2ª CONVOCAÇÃO PARA O CURSO

DE PREPARAÇÃO - 2ª ETAPA

O MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso
das suas atribuições e tendo em vista o Concurso Público para pro-
vimento de vagas na Carreira de Oficial de Chancelaria, integrante do
Serviço Exterior Brasileiro, observados os termos contratuais cele-
brados com a Fundação Carlos Chagas, RESOLVE:

I. Convocar os candidatos relacionados no Anexo Único des-
te Edital, de acordo com o estabelecido no Capítulo XI, do Edital de
Abertura de Inscrições nº 02/2008, publicado no Diário Oficial da
União, de 7/11/2008, retificado em 08/12/2008, para matrícula, se-
gunda convocação no Curso de Preparação - Segunda Etapa, de acor-
do com as instruções a seguir:

1. DA MATRÍCULA
1.1 A matrícula referente a 2ª Convocação para o Curso de

Preparação será efetuada via internet, no endereço eletrônico
(www.concursosfcc.com.br), no período compreendido entre as 10
horas do dia 19/05/2009 às 10 horas do dia 20/05/2009 (horário de
Brasília), por meio do link correspondente ao Ministério das Relações
Exteriores.

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA
2.1 Para efetivação da matrícula o candidato deverá:
2.1.1 preencher o formulário eletrônico de matrícula dis-

ponível no site da Fundação Carlos Chagas (www.concur-
sosfcc.com.br);

2.1.2 inserir uma foto digitalizada 3x4 recente.
2.2 O candidato que não efetivar sua matrícula no Curso de

Preparação, observando o prazo estabelecido no item 1.1 deste Edital,
será eliminado do concurso.

2.3 A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará pela
solicitação de matrícula via Internet não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.

2.4 Não serão aceitos requerimentos de matrícula extem-
porâneos, condicionais e/ou que não atenderem a todos os requisitos
do presente Edital, bem como requerimentos de matrícula enviados
via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 As demais informações a respeito do Curso de Pre-

paração estão disponíveis no Edital de Convocação para o Curso de
Preparação - 2ª Etapa, publicado no Diário Oficial da União em 13 de
maio de 2009 - Seção 3.

PAULO CESAR MEIRA DE VASCONCELLOS
Subsecretário-Geral

CONVOCADOS PARA O CURSO DE PREPARAÇÃO

CARGO: A01 - OFICIAL DE CHANCELARIA;
INSCRIÇÃO, NOME, DOCUMENTO, PONTOS, CLASS
3049b, JORGIANA ANTONIETTA NUNES DE AZEVE-

DO, 1951313, 400.52, 301/ 3533g, LUCIANO HERBERT DIAS,
3551770, 400.25, 302/ 2522h, FLAVIA AZEVEDO DE CARVA-
LHO, 1947171, 400.16, 303/ 3763b, MARCIO LOPES DE FREITAS
FILHO, 434460369, 400.09, 304/ 2235e, ELIANE DE CARVALHO
SOUSA, 623351, 400.08, 305/ 7338g, IVAN DIAS FELIX FER-
REIRA, 202006250, 400.08, 305/ 1831e, CIBELLE COLMANETTI
E SOUZA, 1468972, 400.00, 307/ 1192h, ALFREDO AMERICO
LEITE VALENCA, 2905102, 399.92, 308/ 1474g, ANGELA SILVA
DA VEIGA, 1913573, 399.81, 309/ 7186j, FELIPE NASCIMENTO
DOS SANTOS, 106340557, 399.80, 310/ 1869h, CLARISSE AMA-
RANTE LIMOEIRO, 515062, 399.63, 311/ 4795i, SERVIO TULIO
CAETANO DA COSTA JNR, 3199005, 399.63, 311/ 2180f, EDER-
SON LUIS TREVISAN, 232814107, 399.36, 313/ 2412a, FABRICIO
CARVALHO DE MATTOS, 54594267, 399.27, 314/ 1925c, CLICIA
LEITE ANTAO, 676426, 398.96, 315/ 8935h, ERICKSON ALE-
XANDRE DA SILVA, 218727458, 398.93, 316/ 1653g, BRUNO
ZABAN SILVA, 2080300, 398.90, 317/ 4385a, PRISCILLA BO-
TELHO MARINHO DAS NEVES, 100181072, 398.73, 318/

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

AVISO Nº 1/2009
CHAMADA PÚBLICA

O Ministério das Relações Exteriores - MRE, por intermédio
da Comissão Especial de Desfazimento, Levantamento, Avaliação e
Classificação de Bens Patrimoniais, convida as entidades que se en-
quadram no Art. 15, inciso II, do Decreto nº 99.658/1990, com
redação dada pelo Decreto nº 4.507/2002 (as instituições filantró-
picas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e as
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs) a se
candidatarem à DOAÇÃO de material inservível (irrecuperável), que
será realizada em reunião às 10 horas do dia 16 de junho de 2009, no
Ministério das Relações Exteriores, à Esplanada dos Ministérios, Bra-
sília/DF. O Edital e seu Anexo serão disponibilizados, na íntegra,
mediante contato telefônico com a Coordenação de Patrimônio

Ministério das Relações Exteriores
.




