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EDITAL Nº 159/2010
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. 23/2009, 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 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 608/2009,
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

AVISO LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2009 - CPL/RO

A ECT- Diretoria Regional de Rondônia comunica que não
houve interessados presentes à reunião de licitação da TP-11/2009,
realizado no dia 01 de fevereiro de 2010, tendo por objeto a Con-
tratação de serviços de obra de engenharia de reforma de adequação
do novo leiaute de acessibilidade e instalações prediais na AC/Ja-
tuarana no município de Porto Velho, estado de Rondônia, por preço
global irreajustável e de acordo com os prazos, Especificações Téc-
nicas e demais condições do Edital e seus Anexos, sendo considerada
D E S E RTA .

RONY KLEBE CENTENO GOMES
Presidente da CPL

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2009 - CPL/RO

Objeto: Obra de engenharia de reforma e adequação do novo leiaute
de acessibilidade e instalações prediais na AC/ Ministro Andreazza no
município de Ministro Andreazza /RO, por preço global irreajustável
e de acordo com os prazos, especificações técnicas e demais con-
dições do edital e seus anexos. RESULTADO DA PRIMEIRA FASE:
INABILITADA as empresas: GENISIS TERRAPLANAGEM MINE-
RAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 09.310.828/0001-10; PA-
LOMA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 03.957.604/0001-19, HA-
BILITADA a empresa: A.J. ALVES & CIA LTDA - CNPJ:
04.882.728/0001-45.

THIAGO LUIZ ATTIÊ
Resp/ Presidente da CPL

DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGU-
RANÇA - Quarto Termo Aditivo ao Contrato 06/2006. Assinatura:
13/01/2010. Objeto: Prorrogar o período de vigência do referido Con-
trato, por mais 12 (doze) meses, contados de 30/01/2010 até
30/01/2011. O Valor Global para essa vigência é de R$ 1.887,00
(hum mil oitocentos e oitenta e sete reais).

DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Cnvênio nº: 002/2010
Data da Assinatura: 11/01/2010
Nome do Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS
Nome da AGC: SALVA VIDAS
Vigência: 28/01/2010 a 27/12/2015
Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de Salva
Vidas, no município de Martins, conforme ação governamental de
Universalização da prestação de serviços postais.
Aplicação de recursos financeiros no exercício: R$ 257,00
Aplicação total de recursos financeiros: R$ 15.420,00
Conta: 44406.010010
Fundamentação Legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instituição
Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do
Ministério das Comunicações.

Convênio nº: 003/2010
Data da Assinatura: 11/01/2010
Nome do Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚ-
BAS
Nome da AGC: SÃO GERALDO
Vigência: 28/01/2010 a 27/12/2015
Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de São
Geraldo, no município de Caraúbas, conforme ação governamental de
Universalização da prestação de serviços postais.
Aplicação de recursos financeiros no exercício: R$ 257,00
Aplicação total de recursos financeiros: R$ 15.420,00

Conta: 44406.010010
Fundamentação Legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instituição
Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do
Ministério das Comunicações.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº. 85/2008 de
prestação de serviços especializados no atendimento odontológico no
ambulatório da ECT em Natal/RN. OBJETO DO TERMO ADITIVO:
Prorrogar a vigência do contrato por 12 (doze) meses; reajustar os
valores unitários dos itens 8 e 1 para R$ 5.752,65 (cinco mil se-
tecentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e R$
2.169,43 (dois mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e três
centavos), respectivamente; e alterar o subitem 13.1.1 da Cláusula
Décima Terceira do Contrato. CONTRATADA: SINGULAR SER-
VIÇOS DE SAÚDE LTDA. VALOR DO ADITAMENTO: R$
95.064,96 (noventa e cinco mil sessenta e quatro reais e noventa e
seis centavos). VIGÊNCIA: 06/01/2010 a 06/01/2011.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE-41/2009

OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviços de manu-
tenção e de confecção de carimbos para utilização dos funcionários da
ECT no âmbito da DR/RN. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO EXI-
GIDO: LOTE 1 R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) RE-
TIRADA DO EDITAL: no endereço www.correios.com.br . (Nº Li-
citação do BB = 289692. INFORMAÇÕES: Através do endereço
gerad-cpl-rn@correios.com.br ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:
No endereço www.licitacoes-e.com.br. ABERTURA DAS PROPOS-
TAS: em 12/02/2010, às 09:00 h. INÍCIO DA DISPUTA DE PRE-
ÇOS: às 10:00 h do dia 12/02/2010, por meio do Sistema Licitações-
e, a ser acessado na Internet no endereço eletrônico www.cor-
r e i o s . c o m . b r.

LIRIMAR ALMEIDA FILHO
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 376/2009

1)Objeto: Transporte de Malas postais entre JÓIA X AUGUSTO
PESTANA X IJUÍ / RS; Contratado: Ezequiel Soares Terra; Pregão
Eletrônico 185 / 2009; Vigência: 12 meses (04/01/2010 a
03/01/2011); Valor global: R$ 22.303,92.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 378/2009

1) Objeto: Serviço de Recebimento, Expedição e Guarda de Malas
postais em Nova Prata / RS; Contratado: Daiane Torani; Pregão
Eletrônico 180 / 2009; Vigência: 12 meses (04/01/2010 a
03/01/2011); Valor global: R$ 5.400,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 385/2009

2)Objeto: Transporte de Malas Postais em IVORÁ; Contratado: AR-
LEI ANTONIO TREVISAN; Pregão Eletrônico 172 / 2009; Vigência:
12 meses (04/01/2010 a 03/01/2011); Valor global: R$ 5.160,00

EDITAL Nº 144/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, com re-
ferência ao edital de abertura nº. 17/2009, publicado no Diário Oficial
da União em 10/12/2009, Seção 3, página 156, torna pública a pror-
rogação 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
602/2009, para cargos de nível superior e carreiras específicas. Os
candidatos que já efetivaram as inscrições e que atendam aos re-
quisitos 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 158/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, com re-
ferência ao edital de abertura nº. 24/2009, publicado no Diário Oficial
da União do dia 10/12/2009, Seção 3, página 156, 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 Pú-
blica - Processo 20010.38.00.002110-9 proposta pela Defensoria Pú-
blica da União - Seção Judiciária de Minas Gerais - 13ª Vara Federal,
para a inclusão da isenção do pagamento da taxa de inscrição no
edital 609/2009, 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 - Ca-
dÚnico 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 151/2010
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, com re-
ferência ao edital de abertura nº. 31/2009, publicado no Diário Oficial
da União em 10/12/2009, Seção 3, página 156, torna pública a pror-
rogação 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
616/2009, para o cargo de Agente de Correios - Atividade Atendente
Comercial. Os candidatos que já efetivaram as inscrições e que aten-
dam aos requisitos conforme o disposto no Decreto nº 6.593, de
02/10/2008 de outubro de 2008, estiverem inscritos no Cadastro Úni-
co 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

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2010

Repetição

OBJETO: contratação de professor de dança folclórica, face ter res-
tado fracassado em 26/01/2010, 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: 09 horas do dia 19/02/2010. Início da disputa de
preços às 09h30min do dia 19/02/2010. O edital poderá ser obtido
pelos interessados, através do endereço eletrônico, www.cor-
reios.com.br Mais informações pelo telefone/fax: (51)3220 8729 e
3220 8988 ou pelo e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2010
Repetição

OBJETO: Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com apli-
cação de peças e acessórios em motocicletas localizadas em Ma-
rau/RS, face ter restado deserto em 29/01/2010, conforme especi-
ficações e condições constantes no Edital e seus anexos, com re-
cebimento das propostas no endereço www.licitacoes-e.com.br, Li-
mite do acolhimento e abertura das propostas: 14h do dia 22/02/2010.
Início da disputa de preços: às 14h30min do dia 22/02/2010. 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-rs@correios.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2010
Repetição

OBJETO: Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com apli-
cação de peças e acessórios em veículos marca Chevrolet - modelo
Blazer, face ter restado fracassado em 29/01/2010, conforme espe-
cificações e condições constantes no Edital e seus anexos, com re-
cebimento das propostas no endereço www.licitacoes-e.com.br, Li-
mite do acolhimento e abertura das propostas: 09h do dia 22/02/2010.
Início da disputa de preços: às 09h30min do dia 22/02/2010. 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-rs@correios.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2010

Objeto:contratação de empresa para a prestação de serviços de trans-
porte de malas postais na localidade de Pinheiro Machado/RS, con-
forme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos.
Limite do acolhimento e abertura das propostas: até às 14h do dia
23/02/2010. Início da disputa de preços: às 14h30min do dia
23/02/2010. O edital poderá ser obtido pelos interessados, através do
endereço eletrônico, www.correios.com.br. Mais informações pelo te-
lefone/fax: (51) 3220 8729 e 3220 8988 ou pelo e-mail: licitacoes-
r s @ c o r r e i o s . c o m . b r.

ACÁCIO JOSÉ C. DA COSTA
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL DE SERGIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2010

OBJETO: Aquisição de Condicionador de Ar tipo Split, conforme
condições estabelecidas no edital e seus anexos; edital e informações:
www.correios.com.br; telefone/fax: (79) 2107-6125/2107-6110; e-
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