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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/1993; ADITIVO da Or-
dem de Serviço, datada de 19/06/2017, entre CONSELHO DE AR-
QUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA, CNPJ/MF nº
15.158.665/0001-03 e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA-
GEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
- SENAI/BA, CNPJ/MF nº 03.795.071/0001-16: OBJETIVO: pror-
rogar o prazo de vigência da ordem de serviço originária passado o
seu termo final para 03 de fevereiro de 2018, mantendo-se o mesmo
preço de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) por turma do curso
de Capacitação Técnica na Norma NBR 15575:2013 - Edificações
Habitacionais; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orien-
tação Profissional; Data Assinatura: 27/11/2017.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 606005/2017/Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de agenciamento de viagens e outros serviços corre-
latos/Contrato nº 28/2017/ Contratada: SOMA AGÊNCIA DE TU-
RISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ 37.594.793/0001-24/Valor para
remuneração do objeto: 8% (oito por cento) sobre o valor das pas-
sagens (excluindo taxa/tarifa de embarque) e valor da hospeda-
gem/Modalidade: Pregão Presencial nº 14/2017/Contrato assinado em
19/12/2017/Vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato/Sig-
natários: Arnaldo Mascarenhas Braga (contratante) e Wander Rosa
Júnior (contratada).

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO AMAPÁ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Amapá -
CAU/AP, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao
disposto nos artigos 34, II, 42,43, 44 e 54 da Lei 12.378/10, ainda dos
artigos 4º, II e 8º caput da Lei 12.514/2011, artigo 10, VII e X da Lei
8.429/1992 e Resolução nº 133 de 17 de fevereiro de 2017 do
CAU/BR, cientifica os profissionais arquitetos e urbanistas e em-
presas relacionados abaixo, por se encontrarem em local incerto e não
sabido, na ocasião do envio da notificação sobre a inclusão em Dívida
Ativa dos débitos de anuidade dos exercícios a partir do ano de 2012.
Neste ato, intima a recolherem o valor devido através do acesso ao
endereço eletrônico https://servicos.caubr.gov.br/ ou pessoalmente na
sede do CAU/AP. O não pagamento acarretará em adoção de pro-
cedimento judiciais e extrajudiciais de cobrança e Execução fiscal,
com base na Lei 6.830/1980, quando será acrescido juros, multa,
custas processuais e honorários advocatícios. Ressaltamos ainda que a
falta de pagamento de anuidade configura infração ao Código de
Ética e Disciplina do CAU e sujeita o infrator a abertura de processo
ético-disciplinar, nos termos do art. 44 da Lei 12.378/2010, podendo
implicar na suspensão do registro profissional, a impossibilidade de
emitir RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), dentre outros
atos atinentes ao exercício profissional, conforme o art. 52 da Lei
12.378/2010. Segue lista dos notificados: NOTIFICAÇÃO ADMI-
NISTRATIVA N.º 13 CAU/AP - JOCIMAR MELO DA PAIXÃO -
CAU A64396-3/AP; NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 14
CAU/AP - JOEL NASCIMENTO BORGES - CAU 45096-0/AP;
NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 15 CAU/AP - MARIO
LUIZ BARATA JUNIOR - CAU A115295-5/AP; NOTIFICAÇÃO
ADMINISTRATIVA N.º 16 CAU/AP - MARY ELZA RODRIGUES
MONTEIRO - CAU 89047-2/AP; NOTIFICAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA N.º 17 CAU/AP - SIMONE DA SILVA MACEDO - CAU
A79414-7/AP; NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 19
CAU/AP - CESCON E ROSARIO LTDA - CAU 17862-4 /AP; NO-
TIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 20 CAU/AP - E DA S BAS-
TOS - CAU 18314-8 /AP; NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º
21 CAU/AP - EFM M EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CAU
183334 /AP; NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 22 CAU/AP -

J.H.A CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTD-ME -
CAU 210437 /AP; NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 23
CAU/AP - MACHADU´S CONSTRUÇÕES LTDA - CAU 1723222
/AP; NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 24 CAU/AP - M. V.
B. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME - CAU 196983 /AP;
NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 25 CAU/AP - PRIME
NORTE CONSTRUÇOES LTDA - EPP - CAU 195960 /AP; NO-
TIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 26 - DARLEY FERNANDA
LIMA MARABEUF - CAU nº 123482-0.

EUMENIDES DE ALMEIDA MASCARENHAS
Presidente

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2015 - Processo nº
2015/001063 - Pregão Eletrônico nº 33/2015. Contratante: Conselho
Federal de Contabilidade; Contratada: Presta Construtora e Serviços
Gerais Ltda. Objeto: Prorrogação e repactuação do contrato de pres-
tação de serviços de limpeza, conservação, recepção, atendimento
telefônico e garçom, cessão de mão de obra eventual de jauzeiro e
jardinagem. Vigência: 11/12/2017 a 11/12/2018. Valor anual esti-
mado: R$ 683.883,84 (seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e
oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Contratante: José
Martonio Alves Coelho - Presidente; Jerônimo Figueroa Mendonça -
Representante Legal.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2016 - Processo nº
2016/000150 - Pregão Eletrônico nº 06/2016. Contratante: Conselho
Federal de Contabilidade; Contratada: Telefônica Data S.A. Objeto:
Prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados em
sustentação, operação e manutenção continuada de sistemas, de forma
dedicada e disponibilizado por meio de infraestrutura e Internet link
dedicado - Data Center, para o Conselho Federal de Contabilidade -
CFC. Vigência: 06/12/2017 a 06/12/2018. Valor anual estimado: R$
632.823,14 (seiscentos e trinta e dois mil e oitocentos e vinte e três
reais e quatorze centavos). Contratante: José Martonio Alves Coelho
- Presidente; Flavio Cintra Guimarães- Representante Legal.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2016 - Processo nº
2016/001322 - Pregão Eletrônico nº 36/2016. Contratante: Conselho
Federal de Contabilidade; Contratada: Basis Tecnologia da Infor-
mação S.A. Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços
de desenvolvimento, manutenção e evolução de sistemas finalísticos
de Registro, Fiscalização e Educação Profissional Continuada na for-
ma de serviços continuados. Vigência: 23/12/2017 a 23/12/2018. Va-
lor anual estimado: R$ 3.499.760,00 (três milhões e quatrocentos e
noventa e nove mil e setecentos e sessenta reais). Contratante: José
Martonio Alves Coelho - Presidente; Antonio Miguel Negrelli- Di-
retor Presidente.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017 - UASG 925042

Objeto: Manutenção preventiva em equipamentos de ar condicionados
da sede do Conselho Federal de Educação Física, situada a Rua do
Ouvidor, nº 121 - 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, pelo
período de 12 (doze) meses.
Tipo da Licitação: MENOR PREÇO.
Estimativa da Proposta: R$ 13.082,40 (treze mil e oitenta e dois reais
e quarenta centavos).
Abertura das Propostas: 17/01/2018 às 10h na página eletrônica
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.
O Edital é gratuito e também pode ser retirado pela internet, através
da página eletrônica www.confef.org.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017 - UASG 925042

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de assistência odontológica para os Colaboradores do CONFEF e seus
dependentes, de acordo com as especificações e condições constantes
no Termo de Referência, parte integrante do edital - Anexo I.
Tipo da Licitação: MENOR PREÇO.
Estimativa da Proposta: R$ 18.026,40 (dezoito mil, vinte e seis reais
e quarenta centavos) para 12 (doze) meses, podendo chegar a 60
(sessenta) meses com o total de R$ 118.839,60 (cento e dezoito mil,
oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).
Abertura das Propostas: 18/01/2018 às 09h00 na página eletrônica
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

O Edital é gratuito e também pode ser retirado pela internet,
através da página eletrônica www.confef.org.br.

Rio de Janeiro 26 de dezembro de 2017.
JORGE VINICIUS DO ROSÁRIO CONCEIÇÃO

Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de im-
pressão, encarte, encadernação e ensacamento para confecção da Re-
vista Educação Física, do CONFEF, pelo período de 12 (doze) meses,
de acordo com as especificações e condições constantes no Termo de
Referência, parte integrante do edital - Anexo I.

O Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, por
intermédio de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão
Eletrônico CONFEF nº 009/2017, conforme especificado abaixo:

Empresa: COAN Indústria Gráfica LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 86.444.791/0001-64, no valor total de R$ 1.140.000,00 (um
milhão, cento e quarenta mil reais)

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2017.
JORGE VINICIUS DO ROSÁRIO CONCEIÇÃO

Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

EDITAL Nº 1, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO 1/2017 - CFM - NORMATIVO

O Presidente do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA -
CFM, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que

estabelece o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988; torna
pública a realização de concurso público para provimento de vagas e
formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e médio
do Conselho Federal de Medicina conforme Edital Normativo pu-
blicado no endereço eletrônico <http://www.cfm.org.br> e informa-
ções a seguir.

1 O concurso público será regulado pelas normas contidas no
edital normativo e seus anexos e será executado pelo INSTITUTO
AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES).

2 O concurso público destina-se a selecionar candidatos para
o provimento de vagas para admissão e formação de cadastro de
reserva em cargos de nível superior e médio do Conselho Federal de
Medicina (CFM), conforme a seguir:

a) cargo de nível superior - Profissional Analista Superior
(PAS): Ocupações: Advogado, Analista de Tecnologia da Informação,
Bibliotecário e Jornalista;

b) cargo de nível médio - Profissional de Suporte Técnico
(PST): Ocupações: Assistente Administrativo; Assistente de Tecno-
logia da Informação; Técnico em Contabilidade e Serviços Opera-
cionais.

3 O concurso público consistirá de:
a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,

para todos os cargos;
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório,

somente para os cargos de nível superior; e de
c) avaliação de títulos e de experiência profissional, de ca-

ráter unicamente classificatório, somente para os cargos de nível
s u p e r i o r.

4 Os candidatos aprovados e convocados para a assinatura do
contrato de trabalho realizarão procedimentos pré-admissionais e exa-
mes médicos complementares, de caráter unicamente eliminatório, em
conformidade com a legislação vigente e de responsabilidade do
CFM.

5 Os candidatos que ingressarem nos quadros de pessoal do
CFM serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

5.1 Havendo, por qualquer razão, especialmente por dis-
posição legal ou por decisão judicial, mudança do regime a que se
refere este edital (CLT), as contratações se darão pelo regime a que
determinar a lei ou a decisão judicial respectiva, respeitadas as de-
mais disposições deste edital.

6 Todos os atos, editais e comunicados referentes a este
concurso público serão publicados e estarão disponíveis na internet,
no endereço eletrônico <http://www.iades.com.br>, sendo de respon-
sabilidade do candidato o conhecimento tempestivo de tais publi-
cações.

7 A taxa de inscrição será de R$ 52,00 (cinquenta e dois
reais) para os cargos de nível superior e de R$ 38,00 (trinta e oito
reais) para os cargos de nível médio.

8 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet
no endereço eletrônico <http://www.iades.com.br>, no período entre
8h (oito horas) do dia 30 de dezembro de 2017 e 22h (vinte e duas
horas) do dia 16 de fevereiro de 2018.

9 As provas serão aplicadas na data provável de 25 de março
de 2018.

10 O resultado final deste concurso público será homologado
pelo Presidente do Conselho Federal de Medicina, publicado no Diá-
rio Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico
< h t t p : / / w w w. i a d e s . c o m . b r > .

MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO
Em exercício

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
Nº 45/2016. PARTES: Conselho Federal de Serviço Social -
CFESS e Implanta Informática Ltda. OBJETO: prorrogação do
contrato de prestação continuada de serviços de suporte técnico e
manutenção de 03 (três) licenças de uso do módulo de Controle
Contábil e Orçamentário - SISCONT.Net, de 03 (três) licenças de
uso do módulo de Controle de Patrimônio - SISPAT e de 03 (três)
licenças de uso do módulo Controle de Controle Centro de Custos
- CCCUSTO.Net,por inexigibilidade de licitação. VALOR:
R$11.837,76 (onze mil e oitocentos e trinta e sete reais e setenta
e seis centavos), mantido o valor do contrato original. VIGÊN-
CIA: 02 de janeiro a 01 de julho de 2018. DATA DE AS-
SINATURA: 18 de dezembro de 2017. SIGNATÁRIOS: p/
CFESS: Josiane Soares Santos, p/Implanta Informática Ltda: Ar-
gileu Francisco da Silva e/ou Fernando da Silva Bortoli.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
DA 3ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 2/2018

OBJETO: Agente de integração de estágio; DATA DA ABER-
TURA: 10/01/2018, às 15h; LOCAL: Rua Cel. Corte Real, 662,
sala de Reuniões. O edital e demais elementos desta licitação
poderão ser retirados, pelos interessados, através do site www.cr-

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

.


