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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO Nº 3/2016
CONCURSO PÚBLICO DO CAU-BA
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
ESTADO DA BAHIA - CAU-BA, Autarquia Federal, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, no uso de suas atribuições e considerando a homologação
do Concurso Público 01/2014 para provimento de vagas das funções
de: 101-Analista Arquiteto Fiscalização, Atendimento, Técnica, Operacional e 200-Assistente Operacional; e da formação de cadastro de
reserva: 100-Analista Advogado e 102-Analista de Gestão, publicada
no DOU de 25 de maio de 2015, e considerando a ordem de classificação, a desistência da 1ª colocada, Renata Coelho Santos Alves,
nº inscrição 0098000875 e a Convocação/contratação da candidata
RAQUEL AMADO FRUTUOSO, nº inscrição 0098000579, 2º Colocada; CONVOCA o candidato ANDRE GUIMARAES CORDEIRO, nº de Inscrição 0098001032, Vaga/Cargo - Código 200 - Assistente Operacional, 3ª (terceira) colocação, para comprovação de
escolaridade exigida na forma do Item 2 do Edital 01/2014, e correspondente contratação. Procedimentos para realização de exames
médicos e apresentação de documentos para contratação, na forma do
Item 13 do Edital: 1. O candidato ora convocado deverá comparecer
ao CAU-BA, no período de 18/05 a 07/06/2016, para os encaminhamentos necessários à contratação. Serão necessários os exames a
seguir relacionados: 1.1. Tipo sanguíneo, hemograma completo, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicérides, TGO/TGP,
VDRL, ácido úrico, sumário de urina; 1.2. Exame oftalmológico; 1.3.
ECG. 2. Após a realização dos exames passará pela avaliação clínica;
3. Somente serão aceitos exames realizados até 30 dias imediatamente
anteriores à data do comparecimento ao CAU/BA; 4. Durante o
período de avaliação, poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico, a critério da equipe de avaliação médica; 5. Em todos os
exames deverão constar o nome e o número da carteira de identidade
do candidato, sendo motivo de declaração de inautenticidade do documento a inobservância e/ou omissão do referido número; 6. A
avaliação médica declarará se o candidato está apto ou inapto para o
exercício do cargo público, tendo, portanto, caráter eliminatório. 7.
Após a realização dos exames laboratoriais e complementares, o candidato convocado deverá entrar em contato com o CAU-BA, para
agendar a avaliação psicológica; 8. Após o resultado da avaliação
psicológica, o candidato deverá comparecer ao CAU-BA munido de
laudo médico emitido e dos seguintes documentos: Certificado de
conclusão de curso de Nível Médio, devidamente registrado no MEC;
01 (uma) foto 3x4; Carteira de Trabalho e Previdência Social (original); Cédula de Identidade (original e cópia); Título de eleitor e
comprovante da última votação; Reservista; Comprovante de residência; CPF e PIS/PASEP; Certidão de casamento ou nascimento;
Certidão de nascimento dos filhos e outros dependentes (se for o
caso); Caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 anos (se for
o caso); Comprovante de escolaridade; comprovante de contribuição
sindical (se houver); Conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa
Econômica Federal; Declarações: para fins de Imposto de Renda e
para fins de dependente para salário família - preencher no CAU/BA;
Solicitações: Vale Transporte e outros decorrentes da legislação vigente; Comprovação de tipo sanguíneo - Fator RH; Exame médico
admissional. Caso o candidato convocado não compareça no prazo
estipulado nesta convocação, será considerado desistente e não será
contratado, sendo convocado(a) para substituí-lo o(a) candidato(a)
que imediatamente o suceder na ordem de classificação. Observação:
Caso necessário, o candidato poderá contatar o CAU-BA, através dos
Telefones: 71 3037-0212 ou 3036-0212. Na hipótese do candidato
não comparecer ou, comparecendo, não apresentar quaisquer dos documentos exigidos estará automaticamente eliminado do Concurso
Público 001/2014.
Salvador, em 16 de maio de 2016.
GUIVALDO D´ALEXANDRIA BAPTISTA
Presidente do CAU-BA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO Nº 2/2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2014 - CAU-BA
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
ESTADO DA BAHIA - CAU-BA, Autarquia Federal, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, no uso de suas atribuições e considerando a homologação
do Concurso Público 01/2014 para provimento de vagas das funções
de: 101-Analista Arquiteto Fiscalização, Atendimento, Técnica, Operacional e 200-Assistente Operacional; e da formação de cadastro de
reserva: 100-Analista Advogado e 102-Analista de Gestão, publicada
no DOU de 25 de maio de 2015, torna pública, a convocação para
contratação de JAYANNE RAMOS DE OLIVEIRA, nº de Inscrição
0098001149, 1ª (primeira) colocada para Vaga/Cargo Analista de
Gestão - Código 102. Procedimentos para realização de exames médicos e apresentação de documentos para contratação, na forma do
Item 13 do Edital: 1. A candidata ora convocada deverá comparecer
ao CAU-BA, no período de 18/05 a 07/06/2016, de 8:30 às 12h e das
13:30 às 18h, para os encaminhamentos para contratação. Serão necessários os exames a seguir relacionados: 1.1. Tipo sanguíneo, hemograma completo, glicemia de jejum, colesterol total e frações,
triglicérides, TGO/TGP, VDRL, ácido úrico, sumário de urina; 1.2.
Preventivo ginecológico; 1.3. Mamografia; 1.4. Exame oftalmológico;
1.5. ECG. 2. Após a realização dos exames passará pela avaliação
clínica; 3. Somente serão aceitos exames realizados até 30 dias imediatamente anteriores à data do comparecimento ao CAU/BA; 4.
Durante o período de avaliação, poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de
diagnóstico, a critério da equipe de avaliação médica; 5. Em todos os
exames deverão constar o nome e o número da carteira de identidade

da candidata, sendo motivo de declaração de inautenticidade do documento a inobservância e/ou omissão do referido número; 6. A
avaliação médica declarará se a candidata está apta ou inapta para o
exercício do cargo público, tendo, portanto, caráter eliminatório; 7.
Após a realização dos exames laboratoriais e complementares, a candidata convocada deverá contatar o CAU-BA para agendar a avaliação psicológica; 8. Após o resultado da avaliação psicológica, a
candidata deverá comparecer ao CAU-BA munida de laudo médico
emitido e dos seguintes documentos: a) Certificado de conclusão de
curso e nível superior convergente com a experiência a ser comprovada, devidamente registrado no MEC; b) 01 (uma) foto 3x4; c)
Carteira de Trabalho e Previdência Social (original); d) Cédula de
Identidade (original e cópia); Título de eleitor e comprovante da
última votação; comprovante de residência; CPF; PIS/PASEP; Certidão de casamento ou nascimento; Certidão de nascimento dos filhos
e outros dependentes (se for o caso); caderneta de vacinação dos
filhos menores de 14 anos (se for o caso); comprovante de escolaridade; comprovante de contribuição sindical (se houver); conta
corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal; e) Declaração para fins de Imposto de Renda e Declaração para fins de
dependente para salário família - preencher no CAU/BA (se for o
caso); f) Solicitações: Vale Transporte e outros decorrentes da legislação vigente; g) Comprovação de tipo sanguíneo - Fator RH; h)
Exame médico admissional. Caso a candidata convocada não compareça no prazo estipulado nesta Convocação será considerada desistente e não será contratada, sendo convocada para substituí-lo (a)
candidato (a) que imediatamente a suceder na ordem de classificação.
Observação: Caso necessário, a candidata poderá entrar em contato
com o CAU-BA, através dos telefones: 71 3037-0212 ou 3036-0212.
Na hipótese da candidata não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos estará automaticamente eliminada do Concurso Público.
Salvador (BA), 16 de maio de 2016.
GUIVALDO D´ALEXANDRIA BAPTISTA
Presidente do CAU-BA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO RIO DE JANEIRO
CNPJ/MF: 14.892.247/0001-74

Nº 94, quarta-feira, 18 de maio de 2016
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016 PAD COFEN Nº 47/2016
OBJETO: Objeto: Contratação de serviços de natureza continuada,
por intermédio de empresa prestadora de serviços na área de medicina
e segurança do trabalho, sob demanda, para atender as necessidades
do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.
VALOR GLOBAL: R$ 59.580,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos
e oitenta reais).
O Conselho Federal de Enfermagem, para fins de atendimento do disposto no art. 30, inc. XII, alínea "b", do Decreto 5.450,
de 31/05/2005, torna público o resultado da licitação que foi homologada nesta data, ratificando-se a adjudicação do objeto à sociedade empresária que se sagrou vencedora: Fábio José Nazário EPP. O inteiro teor do resultado da licitação encontra-se a disposição
dos interessados nos autos do processo em epígrafe, disponível na
sede do Cofen situado no SCLN 304, bloco E, lote 9, Asa Norte,
Brasília - DF.
Brasília-DF, 17 de maio de 2016.
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Presidente do COFEN
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 23/2016
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada
no D.O.U em 05/05/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - O presente
edital tem por objeto contratação de serviços continuados de hospedagem de sites e aplicações de tecnologia da informação (TI) do Cofen, incluindo infraestrutura de hardware, software, armazenamento,
processamento e comunicação de dados, por meio de CLOUD COMPUTING ? Computação em Nuvem, em regime de empreitada por
preço unitário, nos termos e condições constantes neste documento.
RENI DE PAULA FERNANDES
Pregoeiro
(SIDEC - 17/05/2016) 389320-00001-2016NE001917

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial: 03/2016 realizado em 04 de maio de 2016. Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços gráficos
diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão e acabamento de material gráfico, sob demanda, para atender às necessidades deste Conselho. Comissão de licitação instituída através da
portaria nº 059/2015 e pregoeiro e equipe de apoio através da portaria
nº 056/2015 e 073/2015, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e
10.520/02. O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ, no uso de suas
atribuições, homologa a presente licitação referente ao Edital do Pregão N° 03/2016 e seus anexos, para a licitante vencedora do certame:
PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA-ME CNPJ Nº
01.673.604/0001-61.
Em 17 de maio de 2016
JERONIMO DE MORAES NETO
Presidente-CAU/RJ

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1244/2016
CONTRATANTE: Conselho Federal de Farmácia
CONTRATADA: Optionline Ltda - CNPJ nº 04.175.458/0001-32
OBJETO: Contratação referente assinatura de acesso ao Portal de
Assuntos Regulatórios e de registro de produtos sujeitos à Vigilância
Sanitária - iHELPS, conforme especificações constantes no contrato,
vigência de 04/05/2016 a 03/05/2017.
Valor total: R$ 29.487,20 (vinte e nove mil quatrocentos e oitenta e
sete reais e vinte centavos)
ASSINAM: Pelo Contratante: Walter da Silva Jorge João - Presidente; Pela Contratada: Luiz Grossmann

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 17/2016

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3/2015 firmado entre CFN e a
empresa Vila Rica Engenharia Ltda-EPP.CNPJ: 26.433.946/0001-35
Objeto: prorrogação de vigência do contrato bem como o acréscimo no
valor de R$ 477.230,74 (quatrocentos e setenta e sete mil duzentos e
trinta reais e setenta e quatro centavos) correspondente a 37,73% sobre o
contrato original. Vigência: 14/5/2016 a 13/7/2016. Brasília, 13/5/2016.

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 7010/2015. , publicada no D.O.U de 29/04/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de serviço de sistema eletrônico eleitoral via internet, alocação de infraestrutura para sua execução, carga de dados, monitoramento das eleições eletrônicas para o
pleito de 2016 do Sistema CFA/CRAs Novo Edital: 18/05/2016 das
08h30 às 11h30 e d13h30 às 17h00. Endereço: Saus Quadra 01 Bloco
l - Ed. Cfa Asa Sul - BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir
de 29/04/2016 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 01/06/2016, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ALBERTO LOPES DE BARROS
Pregoeiro
(SIDEC - 17/05/2016) 389133-02016-2016NE000017

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2016 - UASG 383500
Nº Processo: 2016/000488 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
preços para aquisição de materiais de informática, materiais de expediente e materiais de áudio, vídeo e foto, sob demanda. Total de
Itens Licitados: 00017. Edital: 18/05/2016 de 08h00 às 12h30 e de
14h às 17h30. Endereço: Sas Q. 5, Bloco J, Lote 3, Ed. Cfc Asa Sul
- BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/383500-05-14-2016. Entrega das Propostas: a partir de 18/05/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/06/2016 às 10h00 n site www.comprasnet.gov.br.
RAFAELA LARA LUSTOSA LIMA
Pregoeira
(SIDEC - 17/05/2016) 383500-02016-2016NE000065

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016051800158

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE RONDÔNIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
RONDÔNIA/CRA-RO torna público para conhecimento dos interessados, que foi HOMOLOGADO a ADJUDICAÇÃO do procedimento licitatório, com base no art. 43, inciso VI da Lei de nº 8.666/93, em favor
das empresas abaixo discriminadas: Ref.: Pregão Eletrônico nº 001/2015.
Proc. Administrativo nº 933/2015. Registro de Preço para Aquisição dos
seguintes Equipamentos de Informática: 01 (um) Servidor, 16 (dezesseis)
Nobreak para estão de trabalho, visando atender às necessidades do CRARO, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos.
Favoreci- A.
VLP
do:
Indústria Eletrônica
Ltda
Item Ven- 03
cido:
CNPJ:
12.215.178/0001-39
Prazo de Conforme o Edital
entrega:
Valor To- R$ 8.944,00 (oito
tal:
mil novecentos e
quarenta e quatro
reais).

Favorecido: B.
Yes Way
Informática Eireli Me
Itens Venci- 02
dos:
CNPJ:
02.445.986/0001-39
Prazo
de Conforme o Edital
entrega:
Valor To- R$ 27.800,00 (vinte e
tal:
sete mil oitocentos
reais).

Porto Velho/RO, 13 de maio de 2016.
MANOEL PINTO DA SILVA
Ordenador de Despesas

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

