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de Triagem e Transbordo. Os candidatos que já efetivaram as ins-
crições e que atendam aos requisitos conforme o disposto no Decreto
nº 6.593, de 02/10/2008, estiverem inscritos no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e forem membros
de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de
26/06/2007, poderão pleitear o ressarcimento da inscrição já rea-
lizada. As informações encontram-se disponíveis no site www.cor-
r e i o s . c o m . b r.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora

EDITAL Nº 140/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional de Brasília, com referência ao edital
de abertura nº. 15/2009, publicado no Diário Oficial da União em
10/12/2009, Seção 3, página 155, torna pública a prorrogação do
período de inscrição até 16/02/2010, em atendimento à decisão li-
minar em proferida pelos autos da Ação Civil Pública - Processo
20010.38.00.002110-9 proposta pela Defensoria Pública da União -
Seção Judiciária de Minas Gerais - 13ª Vara Federal, para a inclusão
da isenção do pagamento da taxa de inscrição no edital 600/2009,
para cargos de nível superior e carreiras específicas. Os candidatos
que já efetivaram as inscrições e que atendam aos requisitos con-
forme o disposto no Decreto nº 6.593, de 02/10/2008, estiverem
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico e forem membros de família de baixa renda, nos
termos do Decreto nº 6.135, de 26/06/2007, poderão pleitear o res-
sarcimento da inscrição já realizada. As informações encontram-se
disponíveis no site www.correios.com.br.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora

EDITAL Nº 153/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional de Brasília, com referência ao edital
de abertura nº. 29/2009, publicado no Diário Oficial da União do dia
10/12/2009, Seção 3, página 154, torna pública a prorrogação do
período de inscrição até 16/02/2010, em atendimento à decisão em
caráter liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública - Processo
20010.38.00.002110-9 proposta pela Defensoria Pública da União -
Seção Judiciária de Minas Gerais - 13ª Vara Federal, para a inclusão
da isenção do pagamento da taxa de inscrição no edital 614/2009,
para o cargo de Agente de Correios - Atividade Atendente Comercial.
Os candidatos que já efetivaram as inscrições e que atendam aos
requisitos conforme o disposto no Decreto nº 6.593, de 02/10/2008,
estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico e forem membros de família de baixa
renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26/06/2007, poderão plei-
tear o ressarcimento da inscrição já realizada. As informações en-
contram-se disponíveis no site www.correios.com.br.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora

DIRETORIA REGIONAL DO CEARÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº 9000.229/2009

Data da Autorização: 22/12/2009; Objeto: Prestação de serviços Au-
tônomo de Transporte de Cargas Postais no trecho AC CRATEÚS X
AC ARARENDÁ X AC IPAPORANGA X AC PORANGA X AC
CRATEÚS DR/CE ; Contratada: JOSÉ ARISTENE ALVES DORO-
TEU - CPF: 018.348.847-48; Valor Global: R$10.200,00 (dez mil e
duzentos reais); Data da Ratificação: 12/01/2010; Enquadramento Le-
gal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

EXTRATOS DE RESCISÃO

TERMO DE RESCISÃO ao Contrato nº 018/2006 - Objeto: Rescindir
o contrato nº. 018/2006, com a CONTRATADA OLIVEIRA SILVA
TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVIÇOS, CNPJ Nº.
04.189.451/0001-70 a partir de 04/12/2009, de acordo com o art. 79,
inciso II da Lei nº. 8.666/93.

TERMO DE RESCISÃO ao Contrato nº 018/2009 - Objeto: Rescindir
o contrato nº. 018/2009, com o CONTRATADO JOSÉ BEZERRA
NETO, CPF Nº. 349.914.713-87 a partir de 20/08/2009, de acordo
com o art. 79, inciso II da Lei nº. 8.666/93.

EDITAL Nº 148/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional do Ceará, com referência ao edital
de abertura nº. 34/2009, publicado no Diário Oficial da União em
10/12/2009, Seção 3, página 150, torna pública a prorrogação do
período de inscrição até 16/02/2010, em atendimento à decisão em
caráter liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública - Processo
20010.38.00.002110-9 proposta pela Defensoria Pública da União -
Seção Judiciária de Minas Gerais - 13ª Vara Federal, para a inclusão
da isenção do pagamento da taxa de inscrição no edital 619/2009,
para o cargo de Agente de Correios - Atividade Atendente Comercial.
Os candidatos que já efetivaram as inscrições e que atendam aos
requisitos conforme o disposto no Decreto nº 6.593, de 02/10/2008,

estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico e forem membros de família de baixa
renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26/062007, poderão plei-
tear o ressarcimento da inscrição já realizada. As informações en-
contram-se disponíveis no site www.correios.com.br.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora

EDITAL Nº 145/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional do Ceará, com referência ao edital
de abertura nº. 20/2009, publicado no Diário Oficial da União em
10/12/2009, Seção 3, página 150, torna pública a prorrogação do
período de inscrição até 16/02/2010, em atendimento à decisão em
caráter liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública - Processo
20010.38.00.002110-9 proposta pela Defensoria Pública da União -
Seção Judiciária de Minas Gerais - 13ª Vara Federal, para a inclusão
da isenção do pagamento da taxa de inscrição no edital 605/2009,
para cargos de nível superior e carreiras específicas. Os candidatos
que já efetivaram as inscrições e que atendam aos requisitos con-
forme o disposto no Decreto nº 6.593, de 02/10/2008, estiverem
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico e forem membros de família de baixa renda, nos
termos do Decreto nº 6.135, de 26/06/2007, poderão pleitear o res-
sarcimento da inscrição já realizada. As informações encontram-se
disponíveis no site www.correios.com.br.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora

EDITAL Nº 155/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional do Ceará, com referência ao edital
de abertura nº. 27/2009, publicado no Diário Oficial da União do dia
10/12/2009, Seção 3, página 152, torna pública a prorrogação do
período de inscrição até 16/02/2010, em atendimento à decisão em
caráter liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública - Processo
20010.38.00.002110-9 proposta pela Defensoria Pública da União -
Seção Judiciária de Minas Gerais - 13ª Vara Federal, para a inclusão
da isenção do pagamento da taxa de inscrição no edital 612/2009,
para o cargo de Agente de Correios - Atividades Carteiro e Operador
de Triagem e Transbordo. Os candidatos que já efetivaram as ins-
crições e que atendam aos requisitos conforme o disposto no Decreto
nº 6.593, de 02/10/2008, estiverem inscritos no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e forem membros
de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de
26/06/2007, poderão pleitear o ressarcimento da inscrição já rea-
lizada. As informações encontram-se disponíveis no site www.cor-
r e i o s . c o m . b r.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora

DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2008 ser-
viços de manutenção em aparelhos de ar condicionado da DR/GO;
Objeto do Termo Aditivo: Alterar a CLÁUSULA DÉCIMA TER-
CEIRA - DA VIGÊNCIA; Contratada: POLO AR CONDICIONADO
LTDA; Data da Assinatura: 25/01/2010; VIGÊNCIA: 11/02/2010 À
1 0 / 0 2 / 2 0 11 .

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/08 ERP 60/07, de
prestação de serviços de transporte de carga postal na execução da
LTR-TO 03 (PALMAS/TO x TAGUATINGUA/TO); OBJETO DO
TERMO ADITIVO: alterar o subitem 4.1 da CLÁUSULA QUARTA
- DOS PREÇOS, em função da alteração do valor global; alterar o
subitem 12.1 da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊN-
CIA, em função da prorrogação contratual por um período de 90
(noventa) dias de 03/02/10 a 03/05/10. CONTRATADA: SUPREMA
MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA; VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 49.886,55; DATA DA ASSINATURA: 19/01/10; VIGÊN-
CIA: a partir de 03/02/10.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 7/2009 de prestação de serviço
de manutenção corretiva, por demanda, com substituição de peças em
fechaduras eletrônicas de retardo da DR/GO; Objeto do Termo Adi-
tivo: Prorrogação Contratual; Contratada: CAMARGO E BUENO
LTDA; Valor Global R$ 283.500,00; Data da Assinatura do Termo
Aditivo: 29/01/2010; Vigência: início em 12/02/2010 e término em
1 2 / 0 2 / 2 0 11 .

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2010

Objeto: Serviço de modernização da climatização do 21º Andar do
Edifício Mirafiori - DR/MG - Contratada: SISTEMAS DE CLIMA-
TIZAÇÃO LTDA. Valor Global: R$ 106.896,61 (cento e seis mil,
oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos). Data da
assinatura: 29/01/2010 - Vigência: Inicia na data de sua assinatura e
termina na data do Recebimento Definitivo do serviço - Origem: PGE
9000358/2009.

EDITAL Nº 150/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional de Minas Gerais, com referência ao
edital de abertura nº. 32/2009, publicado no Diário Oficial da União
em 10/12/2009, Seção 3, página 150, torna pública a prorrogação do
período de inscrição até 16/02/2010, em atendimento à decisão em
caráter liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública - Processo
20010.38.00.002110-9 proposta pela Defensoria Pública da União -
Seção Judiciária de Minas Gerais - 13ª Vara Federal, para a inclusão
da isenção do pagamento da taxa de inscrição no edital 617/2009,
para o cargo de Agente de Correios - Atividade Atendente Comercial.
Os candidatos que já efetivaram as inscrições e que atendam aos
requisitos conforme o disposto no Decreto nº 6.593, de 02/10/2008,
estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico e forem membros de família de baixa
renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26/06/2007, poderão plei-
tear o ressarcimento da inscrição já realizada. As informações en-
contram-se disponíveis no site www.correios.com.br.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora

EDITAL Nº 139/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional de Minas Gerais, com referência ao
edital de abertura nº. 18/2009, publicado no Diário Oficial da União
em 10/12/2009, Seção 3, página 151, torna pública a prorrogação do
período de inscrição até 16/02/2010, em atendimento à decisão em
caráter liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública - Processo
20010.38.00.002110-9 proposta pela Defensoria Pública da União -
Seção Judiciária de Minas Gerais - 13ª Vara Federal, para a inclusão
da isenção do pagamento da taxa de inscrição no edital 603/2009,
para cargos de nível superior e carreiras específicas. Os candidatos
que já efetivaram as inscrições e que atendam aos requisitos con-
forme o disposto no Decreto nº 6.593, de02/10/2008, estiverem ins-
critos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
- CadÚnico e forem membros de família de baixa renda, nos termos
do Decreto nº 6.135, de 26/06/2007, poderão pleitear o ressarcimento
da inscrição já realizada. As informações encontram-se disponíveis no
site www.correios.com.br.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora

EDITAL Nº 157/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional de Minas Gerais, com referência ao
edital de abertura nº. 25/2009, publicado no Diário Oficial da União
do dia 10/12/2009, Seção 3, página 151, torna pública a prorrogação
do período de inscrição até 16/02/2010, em atendimento à decisão em
caráter liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública - Processo
20010.38.00.002110-9 proposta pela Defensoria Pública da União -
Seção Judiciária de Minas Gerais - 13ª Vara Federal, para a inclusão
da isenção do pagamento da taxa de inscrição no edital 610/2009, para
o cargo de Agente de Correios - Atividades Carteiro e Operador de
Triagem e Transbordo. Os candidatos que já efetivaram as inscrições e
que atendam aos requisitos conforme o disposto no Decreto nº 6.593,
de 02/10/2008, estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico e forem membros de família
de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26/06/2007, po-
derão pleitear o ressarcimento da inscrição já realizada. As infor-
mações encontram-se disponíveis no site www.correios.com.br.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000007/2010

Objeto: Aquisição de peças e complementos genuínos para motocicletas da
marca Honda - NX 150 Bros, pertencentes a frota da ECT/DR/MG, através do
Sistema de Registro de Preços - SRP. Recebimento das propostas: no ende-
reço http://www.correios.com.br, até às 09:30 horas do dia 12/02/2010. Aber -
tura das Propostas em 12/02/2010 às 09:30 horas. Início da Disputa de Preços
às 10:30 horas do dia 12/02/2010. Obtenção do Edital: no endereço eletrônico
acima. Informações pelo FAX: (0xx31) 3249-2533 e telefone: (0xx31) 3249-
2515, no horário de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

ROBER SILVA ANJOS
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000011/2010

Objeto: Aquisição de persianas em black-out, a serem instaladas em Uni-
dades da ECT localizadas na cidade de Uberaba/MG, através do Sistema de
Registro de Preços - SRP. Recebimento das propostas: no endereço
http://www.correios.com.br, até às 09:00 horas do dia 12/02/2010. Abertura
das Propostas em 12/02/2010 às 09:00 horas. Início da Disputa de Preços às
10:00 horas do dia 12/02/2010. Obtenção do Edital: no endereço eletrônico
acima. Informações pelo FAX: (0xx31) 3249-2533 e telefone: (0xx31)
3249-2515, no horário de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

ANA LUISA DIAS DA CUNHA MARQUES
Pregoeira
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