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Nº DO PROCESSO NOME DA ENTIDADE LOCALIDADE VALOR MULTA (R$)
53539.000124/2003 JESUS GOMES ROLIM (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL A

VOZ DO FUTURO)
Tr i u n f o / P B 1.770,00

DILERMANDO DE ARAÚJO CRUZ
Gerente

Substituto

ESCRITÓRIO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2010-ER02

Procedimento licitatório n.º 53508.013.768/2010
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES -

Anatel, por meio do seu Escritório Regional no Rio de Janeiro, CNPJ
n.º 02.030.715/0005-46, torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade de Pregão Presencial, no dia 14 de dezembro
de 2010, às 10:00 horas, na Praça XV de Novembro, 20, 10º andar,
Edifício Bolsa do Rio, Centro, Rio de Janeiro/RJ, cujo objeto é
contratar sociedade empresária especializada na prestação de serviços
para a elaboração e detalhamento de projetos básicos de arquitetura
(distribuição do espaço - divisórias), layout, mobiliário, detalhamento,
especificações, planilhas orçamentárias e normas de execução, para
reforma, adequação e modernização das áreas de trabalho/dependên-
cias do Escritório Regional da Anatel no estado do Rio de Janeiro -
ER02, bem como para fiscalização da execução dos serviços e obras

posteriores, de acordo com as especificações e condições constantes
deste Edital e seus Anexos, conforme condições constantes da Lei nº
10.520/2002, que estarão à disposição dos interessados a partir de

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PRIVADOS
GERÊNCIA-GERAL DE COMUNICAÇÕES PESSOAIS TERRESTRES

GERÊNCIA DE REGIME LEGAL DA CONCORRÊNCIA E DO CONSUMIDOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010

Edital nº: 004-0010/2010
A Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel, por meio do presente Edital, NOTIFICA DO(S) LANÇAMENTO(S) do(s) crédito(s) da(s) receita(s) em nome do(s) devedor(es) que se encontra(m) ao final

relacionado(s), por se encontrar(em) em local incerto e não sabido. Fica(m), portanto, ciente(s) que o não pagamento do débito implicará a inscrição do débito em Dívida Ativa, assim como, transcorrido o prazo
especificado a seguir, a inclusão do devedor no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, no prazo de 75 (setenta e cinco) dias. O pagamento poderá ser realizado junto ao
Banco do Brasil S/A com a utilização do GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU - boleto bancário, obtido na Anatel ou na internet, no endereço: www.anatel.gov.br/boleto, que informará o valor atualizado
e a data para pagamento. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial, e, ainda, afixado no local.

CNPJ/CPF Nome do Devedor Número Fistel Receita P ro c e s s o Ano
0 4 0 3 9 7 2 0 0 0 0 111 TERACOM TELECOMUNICACOES LTDA 50010857800 1551 535000289412005 2009

FILIPE SIMAS DE ANDRADE
Gerente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2010

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, torna
público que realizará o Pregão Presencial nº 006/2010, no dia 16 de
dezembro de 2010, às 9:00 horas, cujo objeto é a contratação de
empresa detentora de autorização para prestar o Serviço Móvel Pes-
soal - SMP para comunicação de voz e dados via rede móvel digital
por meio de equipamentos móveis, telefones celulares e modens USB,
respectivamente para o serviço de telefonia celular (Lote 1) e internet
móvel (Lote 2), a serem executados nos estados de PE, AL e PB, em
conformidade com o Edital e seus anexos, que estarão à disposição a
partir do dia 03/12/2010, na Rua Joaquim Bandeira, 492 - Boa Via-
gem-Recife-PE, no horário de 8 às 12 e das 14 às 18 horas e no site
www.anatel.gov.br, seção: Espaço do Cidadão - Interação com a So-
ciedade - Licitações - Editais em Andamento - De aquisição/alie-
nação.

MAURO FIDELIX DA SILVA
Pregoeiro

02/12/2010, no endereço acima citado (9º andar), no horário de 9 às
12 e das 14 às 17 horas ou disponível no portal desta Agência:
www.anatel.gov.br, opção: Interação com a Sociedade→Licita-
ções→Editais em andamento→TO D O S .

GUSTAVO DENYS FERNANDES JULIO
Pregoeiro

UNIDADE OPERACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO AMPLO Nº 8/2010-ER02/RJ-ES

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel torna pú-
blica a homologação do resultado do Pregão presencial n.º 008/2010-
UO021-ER02/RJ-ES, Proc. n.º 53512.000642/2010, tendo por objeto
a prestação de serviços continuados, denominados de apoio admi-
nistrativo às atividades institucionais; declarando vencedora a TOP
SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO LTDA-ME, CNPJ n.º
11.237.497/0001-82, pelo valor global anual estimado de
R$39.791,40 (trinta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e
quarenta centavos). A adjudicação do objeto licitatório foi homo-
logada pelo Gerente do Escritório Regional Substituto no Rio de
Janeiro (ER02/RJ-ES), em 18/11/2010, por meio do Ato n.º
7443/2010.

TITO HÜBLER
Pregoeiro

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 424/2008; OBJETO: Prestação de serviços de Contact Center para a Central de
Atendimento dos Correios - CAC; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Suprimir o valor global inicial atualizado do contrato em apro-
ximadamente 3,2670%; CONTRATADA: Nec Brasil S/A.; VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 4.926.573,05; DATA DE ASSINATURA:
2 2 / 11 / 2 0 1 0 .

EDITAL Nº 1/2010
CONCURSO PÚBLICO

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por meio de todas suas Diretorias Regionais, torna pública a abertura de
inscrições no período de 10/01/2011 a 21/01/2011, para o cargo de Agente de Correios - Atividades: Atendente Comercial, Carteiro e Operador
de Triagem e Transbordo. A validade deste certame será de 1 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com as
necessidades e conveniência da administração e com as instruções integrantes do edital de abertura completo nº001/2010.

1- DOS CARGOS
1.1. A denominação dos cargos e atividades, escolaridade exigida, salário base mensal e o valor de inscrição são os estabelecidos a

seguir:

C a rg o Atividades Escolaridade Salário Taxa Inscrição
Agente de Correios Atendente Comercial;

Carteiro;
Operador de Triagem e Transbordo

Ensino Médio Completo R$ R$ 30,00

1.2. As inscrições estão previstas para realizar-se de 10/01/2011 a 21/01/2 0 11 .
1.3. As localidades objeto do concurso, a quantidade de vagas, os procedimentos de inscrição e os programas de provas, estão descritos

no edital de abertura e seus anexos, que estará à disposição dos interessados no site: www.correios.com.br.

MOACIR MAGALHÃES MARTINS
Presidente da Comissão Organizadora

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos notifica a
empresa DPO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS,
CNPJ: 71.525.802/0001-63, por estar em local incerto e não sabido,
acerca da aplicação de penalidade de multa no valor de R$
121.920,00 (cento e vinte e um mil, novecentos e vinte reais) em
virtude da não entrega do 1º Pedido do Contrato nº 077/2010.

ARIOVALDO APARECIDO DA CÂMARA
Chefe da Central de Compras

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2010 - AC

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA-
FOS - ECT - Empresa Pública, criada pelo Decreto-Lei n.º 509, de
20/03/69, por meio da sua Administração Central realizará a presente
Audiência Pública, que será conduzida pela Mesa Diretora, designada
pela Portaria PRT/PRESI-123 /2010.

1. DA SESSÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
1.1. Data: (16/12/2010)
1.2. Horário: com início às 14:30h. (horário de Brasília).
1.3. Local: SBN - Qd. 1 - Bl "A" - Salão Nobre - Sobre Loja

- Edifício Sede da ECT - Brasília/DF.

2. DO OBJETO
2.1. O objeto que se pretende é submeter minuta de edital de

Concurso Público para análise e coleta de sugestões, conforme mo-
delo constante do Anexo 1 deste Edital.

3. DO OBJETIVO
3.1. Incorporar ao Edital do concurso as sugestões apre-

sentadas pelas partes interessadas presentes à Audiência Pública.
4. DA APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E SU-

GESTÕES
4.1. Os pedidos de esclarecimentos e sugestões poderão ser

previamente apresentados até 10/12/2010, sempre por escrito, com
identificação do consulente (nome, telefone, fax, e-mail, endereço),
endereçado ao Presidente da Mesa Diretora (que subscreve este edi-
tal), e fazendo referência ao número desta Audiência Pública.

4.1.1. Por e-mail : moacirmartins@correios.com.br
4.1.2. Por fax: 0xx-61-3426-2859
4.2. Todo o material apresentado, na forma do subitem 4.1.

será tornado público na própria Sessão de Audiência Pública e será
disponibilizado para consulta geral no endereço eletrônico www.cor-
reios.com.br (abrir o ícone "Concursos") na forma de caderno com
perguntas e respostas, acompanhada da Ata da Sessão de Audiência
Pública.

4.3. O disposto no subitem 4.1. não prejudicará o direito de
qualquer interessado presente formular, na forma, nas condições e no
tempo certo estabelecidos neste edital, questionamentos na própria
Audiência Pública.

5. DA SESSÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
5.1. A sessão da Audiência Pública será conduzida pela

Mesa Diretora, e desenvolver-se-á da seguinte forma:
identificação dos presentes, através da assinatura da lista de

presença, disponibilizada no início da reunião;
abertura da sessão, por parte do Presidente da Mesa Diretora,

com apresentação dos integrantes da Mesa Diretora, que participarão
dos trabalhos;

anúncio por parte do Presidente da Mesa Diretora, do ex-
positor que apresentará os objetivos da Audiência Pública;

declaração do encerramento das apresentações, por parte do
Presidente da Mesa Diretora;

abertura de prazo para formulação e apresentação de ques-
tões por escrito por parte dos interessados, que deverão ser dirigidas
direta e exclusivamente ao Presidente da Mesa Diretora, e somente
nesta etapa da Audiência Pública;

recesso para que as questões apresentadas na própria sessão,
juntamente com aquelas apresentadas na forma do subitem 4.1. pos-
sam ser analisadas e tratadas pela Mesa Diretora;
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