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Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às oito
horas, no décimo nono andar do EditIcio Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília,
Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner
Pinheiro de Oliveira, para a realização da Sexta Reunião Extraordinária deste exercício,
presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, José Furian Filho,
Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Jefferson Carlos Carús
Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente Luis
Mario Lepka, em férias regulamentares. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão,
passando a seguir, ao exame do item constante da pauta de assunto. 1. MA T.IÉRIAS 1.1. VICE-PRESIDENTE
DE ADMINISTRAÇÃO
- 1.1.1. Ratificação da
contratação
direta, por inexigibilidade
de licitação, do INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
GERENCIAL S/A - INDG, para prestação de serviços
técnicos profissionais especializados com a finalidade de adequar os processos de
trabalho às práticas de mercado, por meio da orientação, revisão e implementação de
metodologia gerencial, capaz de sustentar as ações necessárias à modernização da
gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Relatório/VIP AD
n° 017/2012. A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação por Inexigibilidade de
Licitação do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A - INDG,
com base no do Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93, para prestação de serviços técnicos
profissionais especializados com a tinalidade de adequar os processos de trabalho às
práticas de mercado, por meio da orientação, revisão e implementação de metodologia
gerencial que garanta o crescimento da receita de vendas de serviços e produtos, a
melhoria da eficiência do gasto, a melhoria do desempenho operacional, a
modernização de processos de trabalho e o aprimoramento e sistematização na
condução de projetos, capaz de sustentar as ações necessárias à modernização da gestão
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses e valor global de R$ 29.399.620,00 (vinte e nove milhões, trezentos e noventa e
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nove mil, seiscentos e vinte reais), conforme quadro quadro constante do mencionado
relatório. E, co
jlda mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às nove horas,
da qual eu,
, Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da
Diretoria
ecutiva, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os
presentes assinada.
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Vice-Presidente de T o gia e Infraestrutura e
Vice-President de Operações Interino

L rry anoel Medeiros de Almeida
Vice-Pr sidente de Gest1iode Pessoas
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Maria da I~~lmafãlís
dos Santos
Vice-Presidenta de Rede e
Relacionamento com os Clientes
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