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Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0106/2008 de prestação de
serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial,
em imóveis na faixa de CEP 01 e 03 da Diretoria Regional de São
Paulo Metropolitana.; objeto do termo aditivo: prorrogação do contrato por mais 12 meses, contratada: PENSE PROJETO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA; valor global do contrato: R$ 790.451,28;
data da assinatura: 18/05/10; vigência: 08/08/2010 a 08/08/2011;
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 0091/2008 de Serviços de
limpeza, conservação, higienização e desinfecção nas instalações prediais e equipamentos de triagem automática, compreendendo o fornecimento de material de limpeza e higiene, bem como de equipamentos e utensílios adequados à execução dos serviços nas unidades CTC MOOCA e CTC SANTO ANDRÉ; objeto do termo
aditivo: prorrogação do contrato por mais 12 meses, contratada:
RODTEC - SERVIÇOS TÉCNICOS E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.; valor global do contrato: R$ 641.438,04; data da
assinatura: 24/05/10; vigência: 27/06/10 a 27/06/11;
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 0085/2009 de prestação serviço de limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de material de limpeza e higiene, utensílios e equipamentos, compatíveis com o quantitativo de empregados da ECT e
específicos com as características de cada área física dos imóveis
jurisdicionados à Região Operacional 10 - Santos; objeto do termo
aditivo: prorrogação da vigência por mais 12 meses; contratada: MODI MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA; valor global do contrato:
R$ 901.276,80; data da assinatura: 24/05/2010; vigência: 02/07/2010
a 02/07/2011;
Sétimo Termo Adtivo 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 multimarcas pertencentes à frota do CTO- SUL/GENAF/DR/SPM; objeto
do termo aditivo: Aditamento contratual; contratada: IDEAL CAR
COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA; data da assinatura:
20/05/2010; vigência: 20/05/2010;
Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 0093/2009, da CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S.A., objeto: prorrogação
da vigência por mais 12 (doze) meses compreendendo o período de
08/05/10 a 08/05/11;
Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 0047/2009, de
aquisição de rolamentos para utilização em máquinas de triagem da
ECT na Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana; objeto do
termo aditivo: Reequilíbrio Econômico Financeiro em - 2,69986%,
com efeito financeiro a partir de 23/04/10; contratada: IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA; valor global: R$
12.934,75; data da assinatura: 25/05/10; vigência: 23/04/10;
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0005/2010 de prestação de
serviços contínuo com cessão de mão de obra para serviços de atendimento médico ambulatorial para DR/SPM; objeto do termo aditivo:
Inclusão de 01 (um) Atendente de Ambulatório - Unidade Ambulatório Tatuapé, contratada: BIOPLAST SERVIÇOS MÉDICOS S/S
LTDA; valor do aditamento: R$ 27.478,80; data da assinatura:
26/05/10; vigência: 01/06/2010;
Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 0343/2006 de prestação de
serviços de manutenção em Caixas de Coleta.; objeto do termo aditivo: prorrogação do contrato por mais 12 meses, contratada: Sky
Blue Comércio e Serviços Ltda.; valor global do contrato: R$
95.724,00; data da assinatura: 24/05/10; vigência: 19/08/2010 a
14/08/2011;
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0135/2009 de prestação de
serviços de controle de pragas e vetores e limpeza e desinfecção de
caixas e reservatórios de água em unidades pertencentes a Diretoria
Regional de São Paulo Metropolitana; objeto do termo aditivo: prorrogação do contrato por mais 12 meses, contratada: Zero Inseto Desinsetização Ltda. - EPP; valor global do contrato: R$ 68.869,00; data
da assinatura: 26/05/10; vigência: 23/07/2010 a 23/07/2011;
Quarto 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 do contrato por mais 12 meses, contratada:
Microlinea Comércio e Serviços em Informática Ltda.; valor global
do contrato: R$ 85.825,35; data da assinatura: 26/05/10; vigência:
28/05/2010 a 28/05/2011;

Quinto Aditivo ao contrato n.º 0270/2006, Nome da contratada: HG
TRANSPORTES LTDA., data da assinatura: 13/05/2010, objeto:
prorrogação da vigência por mais 12 (Doze) meses compreendendo o
período de 13/05/2010 Á 08/05/2011;
Quarto Aditivo ao contrato n.º 0270/2006; nome da contratada: HG
TRANSPORTES LTDA., data da assinatura: 13/05/2010, vigência:
01/06/2010, objeto: Reequilibrio de Preços - Extinção da CPMF;
valor global do contrato R$ 73.801,33 (setenta e três mil, oitocentos
e um reais e trinta e três centavos);
Sexto Aditivo ao contrato n.º 0274/2006, Nome da contratada: HG
TRANSPORTES LTDA., data da assinatura: 13/05/2010, objeto:
prorrogação da vigência por mais 12 (Doze) meses compreendendo o
período de 13/05/2010 Á 08/05/2011;
Sexto Aditivo ao contrato n.º 0271/2006, Nome da contratada: HG
TRANSPORTES LTDA., data da assinatura: 13/05/2010, objeto:
prorrogação da vigência por mais 12 (Doze) meses compreendendo o
período de 13/05/2010 Á 08/05/2011;
Oitavo Aditivo ao contrato n.º 0273/2006, Nome da contratada: HG
TRANSPORTES LTDA., data da assinatura: 13/05/2010, objeto:
prorrogação da vigência por mais 12 (Doze) meses compreendendo o
período de 13/05/2010 Á 08/05/2011;
Sexto Aditivo ao contrato n.º 0272/2006, Nome da contratada: HG
TRANSPORTES LTDA., data da assinatura: 13/05/2010, objeto:
prorrogação da vigência por mais 12 (Doze) meses compreendendo o
período de 13/05/2010 Á 08/05/2011;
Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 31/2009 de
aquisição de diversos tipos de cartuchos de tinta e toner para impressoras das unidades da DR/SPM, Nome da contratada: WINNER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, objeto:
alteração do local de entrega, sem alteração do valor global; data da
assinatura/vigência: 25/05/10;
Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 38/2009 de
aquisição de diversos tipos de cartuchos de tinta e cartuchos de toner
para utilização em impressoras instaladas nas unidades da
ECT/DR/SPM, Nome da contratada: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, objeto: alteração do local de
entrega, sem alteração do valor global; data da assinatura/vigência:
25/05/10;
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 0080/2008 de prestação Serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção nas instalações prediais do Centro Logístico/DR/SPM, compreendendo o
fornecimento de material de limpeza e higiene, bem como de equipamentos e utensílios adequados à execução dos serviços; objeto do
termo aditivo: prorrogação da vigência por mais 12 meses; contratada: LPT - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA; valor global do contrato: R$ 562.194,84; data da assinatura: 28/05/2010; vigência: 11/06/2010 a 11/06/2011;
Segundo Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 36/2009 de
aquisição de diversos tipos de cartuchos de tinta para impressoras da
ECT/DR/SPM, Nome da contratada: ART SUPRI INFORMÁTICA
LTDA - EPP, objeto: alteração do local de entrega, sem alteração do
valor global; data da assinatura/vigência: 27/05/10.
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 10000030
Objeto: Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas postais nas linhas regulares (urbanas), conforme edital e seus anexos.
Empresa adjudicada: "Coopersemo Cooperativa de Serviços de Transportes" - CNPJ nº. 03.188.264/0001-09, para o lote 01, no valor
global de R$ 680.623,30 (seiscentos e oitenta mil, seiscentos e vinte
e três reais e trinta centavos) e para o lote 02, no valor global de R$
46.771,84 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e
oitenta e quatro centavos). Autoridade Adjudicante: Edna de Oliveira
Guimarães - Pregoeira da ECT/DR/SPM. Autoridade Homologante:
Antoniedson Fernandes de Santana - Gerente de Administração da
ECT/DR/SPM.
EDNA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO No 10000063

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 0036/2009, de
aquisição de diversos tipos de cartuchos de tinta para impressoras da
ECT/DR/SPM; objeto do termo aditivo: Reequilíbrio Econômico Financeiro em - 43,6386%, com efeito financeiro a partir de 09/04/10;
contratada: ART SUPRI INFORMÁTICA LTDA - EPP; valor global:
R$ 265.170,16; data da assinatura: 19/05/10; vigência: 09/04/10;
Primeiro Aditivo ao contrato n.º 0075/2009, Nome da contratada:
VAN COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DE TRANSP.
ROD. DE CARGAS PASSAG. E SERVIÇOS, data da assinatura:
17/05/2010, objeto: prorrogação da vigência por mais 12 (Doze) meses compreendendo o período de 19/05/2010 Á 19/05/2011;

Objeto: Aquisição de cantoneiras de papelão, por meio do Sistema de
Registro de Preços. Empresa adjudicada: "Precision Comercial e Distribuidora Ltda." - CNPJ nº. 04.551.462/0001-58, para o lote 01
(único), no valor global de R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais). Autoridade Adjudicante: Reginaldo dos Santos Souza Pregoeiro da ECT/DR/SPM. Autoridade Homologante: Antoniedson
Fernandes de Santana - Gerente de Administração da
ECT/DR/SPM.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032010060400126

REGINALDO DOS SANTOS SOUZA
Pregoeiro
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Ministério de Minas e Energia
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 11/2010

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeiragem (copeira, garçom, auxiliar operacional e encarregado), incluindo o fornecimento de todo o material de consumo/reposição e equipamentos necessários, para atender as necessidades do Ministério de Minas e Energia, em Brasília/DF, de forma
contínua no exercício de 2010, conforme o Anexo I do edital. Total
de Itens Licitados: 00001 . Edital: 04/06/2010 de 09h00 às 12h00 e de
14h às 17h00 . ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios, Bloco U,
Sala 446 Centro - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir
de 04/06/2010 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
das Propostas: 16/06/2010 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br .
Informações Gerais: Edital disponível no sitio: www.comprasnet.gov.br e www.mme.gov.br
RODRIGO CARDOSO DE PAIVA
Pregoeiro
(SIDEC - 02/06/2010) 320004-00001-2010NE900006

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 37/2010
Nº Processo: 48500001096201007. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA -ELETRICA - ANEEL. CNPJ Contratado:
07188687000180. Contratado : FORMAR - FORMACAO, CAPACITACAO, -MARKENTING E PESQUISA L. Objeto: Contratação
de pessoa jurídica especializada em serviços de pesquisa de opinião,
para realização da 11a pesquisa de satisfação do consumidor residencial, visando a instruir o cálculo do Índice ANEEL de Satisfação
do Consumidor - IASC 2010, conforme o Edital do Pregão Eletrônico
n. 17/2010 e seus Anexos. Fundamento Legal: Leis n. 10.520/2002 e
8.666/1993. Vigência: 02/06/2010 a 30/11/2010. Valor Total:
R$220.000,00. Fonte: 174032273 - 2010NE900383. Data de Assinatura: 02/06/2010.
(SICON - 02/06/2010) 323028-00001-2010NE900141

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES
E CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 30/2010
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de armários de aço. Total
de Itens Licitados: 00003 . Edital: 04/06/2010 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h50 . ENDEREÇO: SGAN Quadra 603, módulo "J" ou
sítios: www.comprasnet.gov.br e www.aneel.gov.br Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 04/06/2010 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/06/2010
às 15h00 site www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 02/06/2010) 323028-00001-2010NE900141
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 33/2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de Serviço Telefônico
Fixo Comutado (STFC) na modalidade local para atender às necessidades da Agência Nacional de Energia Elétrica. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 04/06/2010 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h50 . ENDEREÇO: SGAN Quadra 603, módulo "J" ou sítios:
www.comprasnet.gov.br e www.aneel.gov.br Asa Norte - BRASILIA
- DF . Entrega das Propostas: a partir de 04/06/2010 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/06/2010 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br
DÍDIMO VIEIRA GONÇALVES
Superintendente
(SIDEC - 02/06/2010) 323028-00001-2010NE900141
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n. 039/2010. Processo: 48500.004.144/2008-96. Credenciamento n. 01/2009. Contratada: Datamag Engenharia e Consultoria SC
LTDA. CNPJ/MF: 27.967.173/0001-30. Objeto: Prestação de serviços
técnico-profissionais visando a dar suporte aos trabalhos de competência da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE, junto aos agentes concessionários e autorizados para
a exploração dos serviços de geração de energia elétrica: SERVIÇO 1
- Apoio à Fiscalização dos Serviços de Distribuição: Fiscalização de
Ativos na concessionária ESCELSA, com o total estimado de 560
Hh. Vigência: 01/06/2010 a 31/07/2010. Data de assinatura:
01/06/2010. Assinam: Dídimo Vieira Gonçalves, pela Contratante,
Miguel Angelo Henley Gomes da Silva, pela Contratada. Autorização
Legal: Caput do art. 25 da Lei n. 8.666/93; Art. 16 § 1º do Decreto
n. 2.335/1997; e Regulamento de Credenciamento da ANEEL. Valor:
R$ 90.256,00 (noventa mil duzentos e cinqüenta e seis reais). Nota de
Empenho: 2010NE000743.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

