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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017
CONTRATANTE: A União Federal, por intermédio da Justiça
Federal - Seção Judiciária de Sergipe, CNPJ: 05.426.567/0001-48;
CONTRATADA: KENTA INFORMÁTICA S/A; CNPJ:
01.276.330/0001-77; OBJETO DO CTR: serviços de ampliação de
garantia com atualização de software, manutenção e suporte técnico
da Solução de Gravação de Audiência - DRS Audiências; OBJETO
DO TERMO: fica prorrogado o contrato em epígrafe, compreendendo
o período entre 18/09/2018 a 18/09/2019; P.A.: 619-
43.2018.4.05.7300; FUND. LEGAL: Art. 57, II da Lei 8.666/93; NE:
2018NE000098; DATA DA ASSINATURA: 27/07/2018; ASSINAM:
Marcos Antônio Garapa de Carvalho, Juiz Federal Diretor do Foro,
CONTRATANTE e o Sr. Carlos Antenor Barrios, pela
C O N T R ATA D A .

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DO BRASIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018 - UASG 926284

Processo: 60/2018. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços terceirizados de auxiliar de limpeza, copeiragem,
recepcionista, garçom e motorista executivo. Total de Itens Licitados:
01. Edital: 10/08/2018, de 09h00 as 12h00 e de 14h as 17h00.
Endereço: SCS, Quadra 02, Bloco "C", Lote 22, Ed. Serra Dourada,
salas 401/409, Asa Sul, Brasília (DF). Entrega das Propostas: A partir
de 10/08/2018, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura
das Propostas: 22/08/2018, às 10h00, no site
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r.

LEILA OLIVEIRA CARREIRO
Pregoeira

CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DA PARAÍBA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba -
CAU/PB, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao
disposto nos artigos 34,VI, 42,43, 44, 52 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 121 de 18 de novembro
de 2017 do CAU/BR, cientifica os profissionais, cujos CPF estão
abaixo elencados, por se encontrarem em local incerto e não
sabido, na ocasião do envio da notificação sobre débitos de
anuidade devidas ao CAU e inclusão em Dívida Ativa. 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/PB. O não pagamento acarretará em adoção de procedimento
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.

CPF/ANUIDADES DEVIDAS/DÉBITO ATUALIZADO
024.405.214-00 / 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 / R$

3.923,86
113.774.884-20 / 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 / R$

1.961,92
043.080.204-84 / 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 / R$

3.923,86
020.668.564-52 / 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 / R$

3.923,86
123.921.464-20 / 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 / R$

1.961,92
024.560.384-01 / 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 / R$

3.923,86
042.167.034-70 / 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 / R$

3.923,86
425.047.164-00 / 2012, 2013, 2014 e 2016 / R$

1.525,32
040.788.584-65 / 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 / R$

1.367,31

João Pessoa, 9 de agosto de 2018.
RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VITAL

Presidente do Conselho

CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DE RONDÔNIA

EDITAL Nº 1, DE 6 DE AGOSTO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018

Na presente data de 6 de agosto de 2018, a Presidente do
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE
RONDÔNIA - CAU/RO, 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 empregos
de nível superior e médio do CAU/RO conforme Edital Normativo
publicado no endereço eletrônico <http://www.cauro.gov.br> e
informações 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 de
Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO), conforme a
seguir:

Assistente Administrativo e Arquiteto e Urbanista.
3 O concurso público consistirá de prova objetiva e de prova

discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova
discursiva será aplicada apenas para o emprego de Arquiteto e
Urbanista.

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

5 Os candidatos que ingressarem no quadro de pessoal do
CAU/RO serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
( C LT ) .

5.1 Havendo, por qualquer razão, inclusive por disposição
legal ou determinação judicial, alteração do regime legal da CLT para
qualquer outro, os aprovados no concurso público de que trata este
edital serão aproveitados no novo regime.

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
responsabilidade do candidato o conhecimento tempestivo de tais
publicações.

7 A taxa de inscrição será de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)
para os empregos de nível superior e de R$ 68,00 (sessenta e oito
reais) para os empregos 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 12 de agosto e 22h (vinte e duas horas) do dia
24 de setembro de 2018.

9 As provas serão aplicadas na data provável de 14 de
outubro de 2018.

10 O resultado final deste concurso público será homologado
pela Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia
(CAU/RO), publicado no Diário Oficial da União e divulgado no
endereço eletrônico <http://www.iades.com.br>.

ANA CRISTINA LIMA BARREIROS DA SILVA

CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ENCERRAMENTO

ATO TERMO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO MÚTUA DO
CONTRATO FORNECIMENTO DE CARIMBOS E ACESSÓRIOS
Processo Administrativo nº: 039/2017; Contratante: Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo; CNPJ/MF nº:
15.131.560/0001-52; Contratada: Antônio Carlos Dias da Conceição -
ME; CNPJ/MF: 02.314.296/0001-40; Objeto: Encerramento do
contrato nº 008/2017, de fornecimento de carimbos e acessórios, que
se encerra em 17/07/2018; Data de Assinatura: 17/07/2018.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

Processo Administrativo: 002/2016; Contrato: 023/2016; Objeto:
Inclusão dos subitens 5.2.2, 5.3 e 5.4 à cláusula quinta do Contrato
Original, bem como a alteração da cláusula décima primeira;
Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo;
CNPJ: 15.131.560/0001-52; Contratada: Macro Engenharia e
Comércio Ltda; CNPJ/MF: 47.568.647/0001-88; Data da Assinatura:
01/08/2018.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2018
SELEÇÃO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo -
CAU/SP torna público, para conhecimento de quantos possam
interessar, que foi publicado no sítio eletrônico do CAU/SP no dia 10
de agosto de 2018 o Edital de Chamamento Público nº 004/2018
para a Seleção de Organizações da Sociedade Civil para a celebração
de Parcerias, por meio de Termo de Fomento, para o
desenvolvimento e a execução de projetos de Apoio à Assistência
Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS), em conformidade

com a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas
alterações, o Decreto 8.726, de 27 de abril de 2016, e a Portaria
CAU/SP nº 100, de 23 de junho de 2016, alterada pela Portaria
CAU/SP n.º 155, de 22 de março de 2018, de acordo com o
cronograma estabelecido no Edital. As propostas deverão ser
entregues, no máximo, até o dia 10 de setembro de 2018, em horário
e condições previstas no Edital. As informações sobre o Edital estão
à disposição dos interessados no sítio eletrônico do CAU/SP, em
http://transparencia.causp.gov.br/, ou na Sede do CAU/SP por
intermédio do Setor de Compras, ou por meio do telefone (11) 3014-
5910, no horário de 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00de segunda
à sexta-feira.

JOSÉ ROBERTO GERALDINE JUNIOR
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2014 (Processo nº 16.162/2013).
Contratante: Cofecon. Contratado: Imprensa Nacional. CNPJ:
04.196.645/0001-00. Objeto: publicação no Diário Oficial da União.
Valor: 33,04 do centímetro por colula. Vigência: 29/6/2018 a
30/6/2019. Assinatura: 29/6/2018. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/1993.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato de Aditivo de Contrato. PAD nº 248/2016 - Contratada:
GMAES TELECOM LTDA-ME CNPJ: 15.644.251/0001-86 - Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 13/2016,
por um prazo adicional de 12 (doze) meses, passando a vigorar de 10
de agosto de 2018 a 10 de agosto de 2019, nos termos do inciso II,
do artigo 57, da Lei 8.666/93, ficando assegurada à Contratada o
reajuste do valor contratual, no momento em que for publicado o
índice oficial, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
- INPC, com fulcro no item 11.1 do Contrato, bem como art. 65,
inciso II, alínea "d" e parágrafo 8°, da Lei 8.666/93. Valor: O valor
global do Contrato, a partir da assinatura do presente instrumento
permanece em R$ 37.717,56 (trinta e sete mil setecentos e dezessete
reais e cinquenta e seis centavos). Dotação Orçamentária:
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia
da Informação. Data da assinatura: 09/08/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PAD n° 254/2016 - Contratada: ITSCON TECNOLOGIA LTDA-ME,
- Objeto do aditivo: prorrogar a vigência do contrato original por um
período de 12 (doze) meses, passando a vigorar de 11/08/2018 a
10/08/2019, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 14.040,00 (catorze mil e quarenta reais). Dotação
Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de bens
móveis. Data da assinatura: 09/08/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PAD n° 0279/2016 Repassador: Conselho Federal de Enfermagem.
Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio no. 23/2016
por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar de 10 de agosto de
2018 a 10 de agosto de 2019. Data da assinatura: 09/08/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PAD n° 0318/2015 - Contratada: IMPRENSA NACIONAL -
CNPJ: 04.196.645/0001-00. Objeto: prorrogar a vigência do
contrato original por período adicional de 12 (doze) meses,
passando a vigorar de 21 de agosto de 2018 a 21 de agosto de
2019. Valor: Fica mantido o valor de R$ 215.563,44 (duzentos e
quinze mil, quinhentos e sessenta e três reais, quarenta e quatro
centavos) - Dotação Orçamentária:
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas -
fundamentação legal: inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93. Data
da assinatura: 09/08/2018.

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS - CONFERE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018 - UASG 389047

Nº Processo: 04/2018. Objeto: A presente licitação tem por objeto a
aquisição de material de escritório e expediente anual agrupados
conforme justificativas técnicas constantes dos autos, em observância
às condições e exigências estabelecidas nas especificações contidas
neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 136. Edital:
10/08/2018 das 08h30 às 11h30 e das 12h30 às 17h00. Endereço: Av.
Graca Aranha, 416 - 4 Andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 3 8 9 0 4 7 - 5 - 0 0 0 0 9 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 10/08/2018 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/08/2018 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: As

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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