DIRETORIA FINANCEIRA
ATA DE REUNIÃO – BANCO POSTAL
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2011 – AC/DIEFI
1. OBJETO: submeter minuta de Edital de Chamamento para escolha do novo
parceiro da ECT na prestação de serviços financeiros especiais do Banco Postal,
possibilitando a participação das empresas interessadas, entidades e da sociedade
em geral, com acesso direto a todas as informações pertinentes, objetivando
esclarecer dúvidas e buscar o aperfeiçoamento do Edital mediante o recebimento de
subsídios e sugestões dos participantes da Audiência que, após avaliação final dos
Correios, poderão ser incorporadas ao Edital.
2. DIA/HORA: Em 25/02/2011, às 14h.
3. LOCAL: SBN, Quadra 1, Bloco “A” - 1ª Sobreloja/Salão Nobre do edifício/sede da
ECT em Brasília/DF.
4. MESA DIRETORA: a mesa diretora foi composta pelos seguintes colaboradores:
- Flávia Lúcia Xavier Almeida
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos
- Viviane Juvenal Marques
- Armando Giannetti
- Lilian Avaloni Guedes Azeredo
- Alexandre Souza Martins Case
- Fernando Miranda de Oliveira
- Rodrigo Figueiró de Andrade
- Amadir Luiz Ribeiro
- Érico de Almeida Bastos Filho
- Pedro Roberto Chaves
- Vanessa Cristina de Oliveira Santos
5. PARTICIPANTES: estiveram presentes ao ato 177 participantes, conforme registro
em lista de presença constante no anexo I desta Ata, dentre eles cidadãos,
representantes de órgãos internos e externos, de entidades representativas, dentre
outros.
6. APRESENTAÇÃO: a audiência teve início com a sua abertura pela Sra. Flávia
Lúcia Xavier Almeida, Presidente da Mesa Diretora, que deu as boas vindas e
agradeceu a presença de todos, informando sobre o objetivo e regras da condução da
Audiência Pública.
Dando prosseguimento ao ato, foi iniciada uma apresentação pelo Sr. Alexandre
Souza Martins Case, oportunidade em que foram transmitidas informações relevantes
acerca da ECT e do seu papel na sociedade brasileira. Na sequência, foram
apresentados pelo Sr. Fernando Miranda de Oliveira os principais aspectos que
compõem o Edital de Chamamento para escolha do novo parceiro da ECT na
prestação de serviços financeiros especiais do Banco Postal, publicado na página
oficial da Empresa na Internet, quando foi destacada a forma como está constituída a
proposta comercial, com a abordagem de seus pontos fundamentais, dentre eles as
regras e critérios de remuneração e repasse, de desempate, contratação e
manutenção do contrato, bem como responsabilidades das partes (contratante e
contratado). Foi ressaltado que o início da prestação de serviços nesta nova
modelagem de contratação está previsto para o dia 02 de janeiro de 2012, podendo,
quando possível, o serviço vir a ser prestado também por meio da Rede de Agências
de Correios terceirizadas.
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7. PARTICIPAÇÃO DOS PRESENTES: após as apresentações, foi concedido o prazo
de quinze minutos para formulação e apresentação de questões por escrito por parte
dos interessados, conforme previsto no subitem 4.1, alínea “f” do Edital de Audiência
Pública. Após, foi informado recesso de vinte minutos para avaliação e respostas por
parte da ECT. Ao final do mencionado prazo, em atenção ao subitem 4.1. alínea “g”,
teve início a leitura em voz alta, pela Presidente da Mesa Diretora, de algumas
questões e sugestões encaminhadas à ECT pelo endereço eletrônico:
audienciabancopostal@correios.om.br e, na sequência, de outras apresentadas no
decorrer da presente Audiência, com as respectivas respostas.
Foi aberto o prazo para manifestação dos participantes credenciados, conforme
disposto no subitem 4.1 alínea “a” do Edital de Audiência Pública, tendo sido
ressaltado o prazo de três minutos para cada representante manifestar-se.
Após a manifestação dos credenciados, foi esclarecido aos participantes que, em
atendimento ao estabelecido nos subitens 3.2 e 4.1, alínea “e”, do Edital de Audiência
Pública, todas as questões, sugestões e considerações apresentadas à ECT, seja pelo
endereço eletrônico supramencionado, seja no decorrer da presente Audiência,
juntamente com as respectivas respostas, inclusive as questões que não foram lidas,
serão disponibilizadas pela Empresa no prazo de até oito dias úteis a partir da data de
realização da presente Audiência, para consulta geral, no endereço eletrônico
www.correios.com.br > campo “Avisos”, abrir “Audiência Pública Banco Postal”, na
forma de caderno com perguntas e respostas, acompanhada da Ata da Sessão de
Audiência Pública.
Nada mais a comunicar, foi declarada encerrada a Sessão de Audiência Pública, com
os agradecimentos extensivos aos presentes.
8. ANEXOS DESTA ATA:
I – Lista de presença.
9. DA PUBLICIDADE: a presente Ata e seu anexo, bem como o Caderno de
Perguntas e Respostas e as apresentações levadas a termo na Audiência Pública em
foco, serão publicadas no endereço eletrônico www.correios.com.br > campo “Avisos”,
abrir “Audiência Pública Banco Postal”.
10. DO ENCERRAMENTO: nada mais havendo a constar na presente Ata, assinamna os seguintes colaboradores integrantes da mesa condutora dos atos:

Flávia Lúcia Xavier Almeida

Daniela Borja Rodrigues dos Santos

Viviane Juvenal Marques

Armando Giannetti

Lilian Avaloni Guedes Azeredo

Alexandre Souza Martins Case

Fernando Miranda de Oliveira

Rodrigo Figueiró de Andrade

Amadir Luiz Ribeiro

Érico de Almeida Bastos Filho

Pedro Roberto Chaves

Vanessa Cristina de Oliveira Santos
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