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TOMADA DE PREÇOS Nº 10000001/2010

Objeto: Obra de Reforma e Ampliação da AC Tiros - DR/MG. A
reunião de abertura ocorrerá às 14:30 horas do dia 18/02/2010, na
Rua Boaventura, nº. 401, Sala M-302 - Bairro Indaiá - Belo Ho-
rizonte/MG. Maiores informações bem como cópias completas do
Edital poderão ser obtidos no mesmo endereço, fones: (31)3249-2515
/ 2505 e fax: (31)3249-2533 ou através do site dos Correios:
w w w. c o r r e i o s . c o m . b r.

TOMADA DE PREÇOS Nº 10000002/2010

Objeto: Obra de Reforma e Ampliação da AC Vazante - DR/MG. A
reunião de abertura ocorrerá às 16:00 horas do dia 18/02/2010, na
Rua Boaventura, nº. 401, Sala M-302 - Bairro Indaiá - Belo Ho-
rizonte/MG. Maiores informações bem como cópias completas do
Edital poderão ser obtidos no mesmo endereço, fones: (31)3249-2515
/ 2505 e fax: (31)3249-2533 ou através do site dos Correios:
w w w. c o r r e i o s . c o m . b r.

TOMADA DE PREÇOS Nº 10000003/2010

Objeto: Obra de Reforma com Ampliação da AC Passa Quatro -
DR/MG. A reunião de abertura ocorrerá às 14:30 horas do dia
19/02/2010, na Rua Boaventura, nº. 401, Sala M-302 - Bairro Indaiá
- Belo Horizonte/MG. Maiores informações bem como cópias com-
pletas do Edital poderão ser obtidos no mesmo endereço, fones:
(31)3249-2515 / 2505 e fax: (31)3249-2533 ou através do site dos
Correios: www.correios.com.br.

TOMADA DE PREÇOS Nº 10000004/2010

Objeto: Obra de Reforma e Ampliação da AC Conceição das Alagoas
- DR/MG. A reunião de abertura ocorrerá às 16:00 horas do dia
19/02/2010, na Rua Boaventura, nº. 401, Sala M-302 - Bairro Indaiá
- Belo Horizonte/MG. Maiores informações bem como cópias com-
pletas do Edital poderão ser obtidos no mesmo endereço, fones:
(31)3249-2515 / 2505 e fax: (31)3249-2533 ou através do site dos
Correios: www.correios.com.br.

GIOVANI GRACIANO DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente da CPL

DIRETORIA REGIONAL DA PARAÍBA

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratificação da DL nº. 10.000.021-DR/PB conforme CI/SPAT/GE-
RAD-027/2010; data da assinatura: 27/01/2010; fundamentação legal:
Inciso X, do Artigo 24 da Lei 8.666/93; classificação orçamentária:
30011.44404.010002; objeto: locação de imóvel situado a Rua Luiz
Furtado de Figueiredo, 05, Centro, Mãe D'água/PB, destinado ao
funcionamento da AC Mãe D'água/PB; locatária: MARGARIDA
MARIA FRAGOSO SOARES; valor global: R$ 30.000,00 (trinta mil
reais); autoridade ratificadora: Diretor Regional, José Pereira da Costa
Filho.

Ratificação da DL nº. 10.000.022-DR/PB conforme CI/SPAT/GE-
RAD-029/2010; data da assinatura: 27/01/2010; fundamentação legal:
Inciso X, do Artigo 24 da Lei 8.666/93; classificação orçamentária:
30011.44404.010002; objeto: locação de imóvel situado a Rua Adal-
berto Pereira de Melo, 58, Centro, Juarez Távora/PB, destinado ao
funcionamento da AC Juarez Távora/PB; locatário: MARCUS AN-
TONIO ALVES DE ARAUJO; valor global: R$ 36.000,00 (trinta e
seis mil reais); autoridade ratificadora: Diretor Regional, José Pereira
da Costa Filho.

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1) Contrato n°. 001/2010; DL: 10.000.001/2010; data de assinatura:
08/01/2010; S.A.A.E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ES-
GOTO; CNPJ: 09.028.341/0001.40; objeto: contratação de serviço de
fornecimento de água e esgoto no município de Alagoinha/PB, vi-
gência: 15/01/2010 a 15/01/2011; valor global: R$ 480,00 (quatro-
centos e oitenta Reais); classificação orçamentária:
3 0 0 11 . 4 4 4 0 3 . 0 9 0 0 0 2

2)Contrato n°. 002/2010; DL: 10.000.002/2010; data de assinatura:
08/01/2010; DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO E SANEA-
MENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA; CNPJ:
07.900.709/0001-92; objeto: contratação de serviço de fornecimento
de água e esgoto no município de Sousa/PB, vigência: 15/01/2010 a
15/01/2011; valor global: R$ 1440,00 (Mil quatrocentos e quarenta
Reais); classificação orçamentária: 30011.44403.090002

3)Contrato n°. 003/2010; DL: 10.000.005/2010; data de assinatura:
14/01/2010; SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ES-
GOTO; CNPJ: 09.260.100/0001-21; objeto: contratação de serviço de
fornecimento de água e esgoto no município de Baía da Traição/PB,
vigência: 15/01/2010 a 15/01/2011; valor global: R$ 180,00 (cento e
oitenta reais); classificação orçamentária: 30011.44403.090002

4) Contrato nº 004/2010; DL: 10.000.006/2010; data de assinatura:
14/01/2010; contratada: ANTONIO GENESIO DA SILVA ME;
CNPJ: 10.771.426/0001-00; objeto: contratação de hospedagens no
município de Solânea/PB; vigência: vigência: 15/01/2010 a
15/01/2011; valor global: R$ 15.000,00(quinze mil reais); classifi-
cação orçamentária: 30011.44403.160002

5) Contrato nº 005/2010; DL: 10.000.007/2010; data de assinatura:
15/01/2010; contratada: ACONCHEGART POUSADA E RESTAU-
RANTE LTDA; CNPJ: 07.994.341/0001-79; objeto: contratação de
hospedagens no município de Areia/PB; vigência: vigência:
18/01/2010 a 18/01/2011; valor global: R$ 4.800,00(quatro mil e
oitocentos reais); classificação orçamentária: 30011.44403.160002

6) Contrato nº 006/2010; DL: 10.000.008/2010; data de assinatura:
15/01/2010; contratada: POSTO DE COMBUSTÍVEL MUNIZ LT-
DA; CNPJ: 07.384.493/0002-30; objeto: contratação de hospedagens
no município de Princesa Isabel/PB; vigência: vigência: 18/01/2010 a
18/01/2011; valor global: R$ 8.000,00(oito mil reais); classificação
orçamentária: 30011.44403.160002

7) Contrato nº 007/2010; DL: 10.000.009/2010; data de assinatura:
15/01/2010; contratada: VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA; CNPJ:
10.753.960/0001-86; objeto: contratação de hospedagens no muni-
cípio de Guarabira/PB; vigência: vigência: 18/01/2010 a 18/01/2011;
valor global: R$ 15.925,00(quinze mil novecentos e vinte e cinco
reais); classificação orçamentária: 30011.44403.160002

8) Contrato nº 009/2010; DL: 10.000.018/2010; data de assinatura:
22/01/2010; contratada: FRANÇOIS MICOL ME; CNPJ:
10.144.514/0001-74; objeto: contratação de hospedagens no muni-
cípio de Jacaraú/PB; vigência: vigência: 22/01/2010 a 22/01/2011;
valor global: R$ 840,00(oitocentos e quarenta reais); classificação
orçamentária: 30011.44403.160002

9) Contrato nº 012/2010; DL: 10.000.017/2010; data de assinatura:
25/01/2010; contratada: CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA;
CNPJ: 24.298.895./0001-50; objeto: contratação de hospedagens no
município de Cajazeiras/PB; vigência: vigência: 28/01/2010 a
28/01/2011; valor global: R$ 15.600,00(quinze mil e seiscentos reais);
classificação orçamentária: 30011.44403.160002

10) Contrato nº 012/2010; DL: 10.000.011/2010; data de assinatura:
25/01/2010; contratada: HOTEL SANTA LUZIA - ME; CNPJ:
08.029.271/0001-81; objeto: contratação de hospedagens no muni-
cípio de Santa Luzia/PB; vigência: vigência: 28/01/2010 a
28/01/2011; valor global: R$ 10.780,00 (dez mil setecentos e oitenta
reais); classificação orçamentária: 30011.44403.160002

11) Contrato nº 011/2010; XE: 90.000.020/2009; data de assinatura:
28/01/2010; contratada: ALARMES E SEGURANÇA ELETRÔNI-
CA NORDESTE LTDA; CNPJ:35.025.592/0001-80; objeto: Presta-
ção de serviços de locação de sistemas de alarme eletrônico por meio
de dupla via de comunicação, sendo a primeira TCP/IP e a segunda
linha convencional discada, com a devida instalação e manutenção,
em 188 unidades da ECT/DR/PB; vigência: 01/02/2010 a 01/02/2011;
valor global: R$ 157.581,60 (cento e cinqüenta e sete mil, quinhentos
e oitenta e um reais e sessenta centavos); classificação orçamen-
t á r i a : 3 0 0 11 . 4 4 4 0 3 . 0 4 0 0 0 2 .

12) 3)Quinto Termo Aditivo ao Contrato de locação de parte do
imóvel do centro operacional e administrativo dos correios; data de
assinatura: 04/01/2010; Locatária: Associação Recreativa dos Cor-
reios - ARTEC; objeto: prorrogar o período de vigência do contrato
por mais 12 (doze) meses, com início em 02/01/2010 e término em
02/01/2011; permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as de-
mais cláusulas e condições do contrato original, desde que não con-
flitem com o presente.

13) Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº02/2007; data de assi-
natura: 30/01/2010; contratada: GERALDA XAVIER GOMES; ob-
jeto: reajustar o valor mensal do aluguel de 251,30 (duzentos e cin-
qüenta e um reais e trinta centavos) para 262,10 (duzentos e sessenta
e dois reais e dez centavos), passando o valor global de R$3.015,60
(três mil e quinze reais e sessenta centavos) para R$ 3.145,20 (três
mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos); com vigência a
partir de 01/02/2010; permanecem inalteradas e em pleno vigor todas
as demais cláusulas e condições do contrato original, desde que não
conflitem com o presente.

14) Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº20/2007; data de assi-
natura: 30/01/2010; contratada: ANA PAULA DE MORAIS; objeto:
reajustar o valor mensal do aluguel de 370,40 (trezentos e setenta
reais e quarenta centavos) para 386,40 (trezentos e oitenta e seis reais
e e quarenta centavos), passando o valor global de R$4.444,80 (qua-
tro mul quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) para
R$ 4.636,80 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta
centavos); com vigência a partir de 01/02/2010; permanecem inal-
teradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do
contrato original, desde que não conflitem com o presente.

15)Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 09/2007; data de as-
sinatura: 30/01/2010; contratada: YVONETTE ALVES CHACON;
objeto: prorrogar o período de vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, com início em 15/04/2010 e término em 15/04/2011;
permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e
condições do contrato original, desde que não conflitem com o pre-
sente.

DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2009; DATA DE AS-
SINATURA: 25/01/2010; CONTRATADO: Bioplast Serviços Médi-
cos S/S Ltda; VIGÊNCIA: de 16/02/2010 a 16/02/2011; OBJETO:
Prorrogação por mais um período de 12 (doze), meses;

PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato nº 054/2009; DATA DE AS-
SINATURA: 15/01/2009; CONTRATADO: Trevizzano Locação de
Mão de Obra Ltda; VIGÊNCIA: A partir de 01/08/2009; OBJETO:
Repactuação contratual ao valor global de 8,372827807% a partir de
01/08/2009, e de 18,799368088% a partir 01/01/2010;

PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato nº 074/2009; DATA DE AS-
SINATURA: 15/01/2010; CONTRATADO: Trevizzano Locação de
Mão de Obra Ltda; VIGÊNCIA: de 09/01/2010 a 09/01/2011; OB-
JETO: Repactuação contrual ao valor global de 7,5% a partir de
01/08/2009, e de 15,089285714% a partir de 01/01/2010;

TERCEIRO Termo Aditivo ao Contrato nº 141/2006; DATA DE AS-
SINATURA: 15/01/2010; CONTRATADO: GMC Locadora de Veí-
culo Ltda; VIGÊNCIA: 18/01/2010 a 18/01/2011; OBJETO: Pror-
rogação contratual por mais um período de 12 (doze) meses, com
reajuste de 4,1666% ao valor global.

DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2009

Objeto: Serviços de transporte de apoio à manutenção de equipa-
mentos e conservação predial em Curitiba e Região Metropolitana. A
abertura da licitação será em 18/02/2010 às 15:00 h, sendo que o
recebimento das propostas encerrar-se-á no dia 18/02/2010 às 14:00
hs.

A retirada do Edital deverá ser feita através da internet, meio
pelo qual se realizará a presente licitação, na página dos Correios,
endereço: www.correios.com.br, campo "licitações".

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2009

Objeto: Serviços de manutenção com aplicação e fornecimento de
peças para bicicletas em Curitiba - PR. A abertura da licitação será
em 23/02/2010 às 15:00h, sendo que o recebimento das propostas
encerrar-se-á no dia 23/02/2010 às 14:00h. A retirada do Edital de-
verá ser feita através da internet, meio pelo qual se realizará a pre-
sente licitação, na página dos Correios, endereço: www.cor-
reios.com.br, campo "licitações".

EDILSON LOURENÇO
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL DE RONDÔNIA

EDITAL Nº 142/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por in-
termédio da Diretoria Regional de Rondônia, com referência ao edital de
abertura nº. 16/2009, publicado no Diário Oficial da União em 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 601/2009, para cargos de nível superior e carreiras específicas. Os
candidatos que já efetivaram as inscrições e que atendam aos requisitos do
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 realizada. As informações
encontram-se disponíveis no site www.correios.com.br.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora

EDITAL Nº 152/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por intermédio
da Diretoria Regional de Rondônia, com referência ao edital de abertura nº.
30/2009, publicado no Diário Oficial da União do dia 10/12/2009, Seção 3,
página 153, 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 De-
fensoria Pública da União - Seção Judiciária de Minas Gerais - 13ª Vara Fe-
deral, para a inclusão da isenção do pagamento da taxa de inscrição no edital
615/2009, para o cargo de Agente de Correios - Atividade Atendente Comer-
cial. 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 pleitear o ressarcimento da inscrição já realizada. As in-
formações encontram-se disponíveis no site www.correios.com.br.

PEDRO MAGALHÃES BIFANO
Presidente Nacional da Comissão Organizadora


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-02-02T06:53:17-0200
	Imprensa Nacional
	ediarios.in.gov.br
	Diário Oficial




