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Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N o- 1/2014
Repetição

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA
BAHIA - CAU-BA torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Convite (repetição), com fundamento na
Lei 8.666/93 e alterações posteriores; OBJETO: contratação de empresa especializada em organização, elaboração e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos do
quadro efetivo do CAU-BA; EDITAL: O Edital, na íntegra, encontrase disponível na sede do CAU-BA, na Rua Território do Guaporé, nº
218, Pituba - Salvador(BA), Telefones (71) 3037.0212 e 3036.0212,
ou poderá ser solicitado através do e-mail:secretariapresidencia@cauba.org.br. LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: Rua Território do Guaporé, nº 218, Pituba, Salvador(BA), 20/05/2014, às
9:00hs.
Salvador, 7 de maio de 2014.
GUIVALDO D´ALEXANDRIA BAPTISTA
Presidente do Conselho
Em exercício

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE MINAS GERAIS
EDITAIS DE 8 DE MAIO DE 2014
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO N o- 1/2013
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais CAUMG e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP,
no uso de suas atribuições, considerando o edital em epígrafe e suas
retificações HOMOLOGAM o resultado final do concurso público de
provas para selecionar candidatos para o provimento de cargos do
Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, regido pelo Edital supramencionado.
A relação dos candidatos aprovados em ordem de classificação e em ordem alfabética, assim como os candidatos classificados às vagas de pessoas com deficiência estão disponíveis, na
íntegra, no site da FUNDEP, www.gestaodeconcursos.com.br
RESULTADO DE RECURSO INTERPOSTO NO CONCURSO
PÚBLICO N o- 1/2013
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais CAUMG e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP,
no uso de suas atribuições, considerando o edital em epígrafe e suas
retificações, informam que os resultados dos recursos contra a nota da
Prova de Aberta, para o cargo de Advogado e classificação no concurso, encontram-se disponíveis para consulta no site da FUNDEP,
www.gestaodeconcursos.com.br.

Serviços Ltda , FAZ SABER , que o Edital de Respostas dos Recursos contra o Gabarito Preliminar, o Gabarito Oficial e o Resultado
Preliminar dos cargos referentes ao Edital 002/2014 de 20 de fevereiro de 2014, publicado no DOU nº 37, de 21/02/2014, Seção 03,
p. 183, estarão disponíveis a partir do dia 09/05/2014 nos sites
www.makiyama.com.br e www.causp.org.br.
FAZ SABER TAMBÉM, que encontra-se disponível no site
www.makiyama.com.br a área de Recursos contra o Resultado Preliminar no período de 12 e 13/05/2014.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente
Edital que será publicado no site www.makiyama.com.br e afixado no
local de costume.
AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
EXTRATO DE COOPERAÇÃO PAD N o- 252/2014
Concedente: Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, com sede
no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte - Brasília/DF, CEP 70.736-550,
inscrito no CNPJ sob o nº. 47.217.146/0001-57, representado por seu
Presidente, o Dr. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, inscrito no CPF
sob o nº. 293.568.223-87. Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso - COREN/MT, com sede na Avenida
Presidente Marques, nº. 59, Bairro Bosque, Cuiabá/MT, CNPJ nº.
08.336.841/0001-86, representado por seu Presidente, o Dr. Eleonor
Raimundo da Silva, inscrito no CPF sob o nº. 102.667.981-87. Objeto: Realização do evento denominado Semana da Enfermagem. Valor do instrumento e a ser transferido no exercício em curso: R$
82.097,00 (oitenta e dois mil e noventa e sete reais). Dotação Orçamentária: 3.2.10.07.02, programa de apoio aos profissionais de Enfermagem. Prazo de Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias. Data da
Assinatura: 08/05/2014. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho.
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 4/2014
PAD COFEN nº 523/2013
OBJETO: Aquisição de livros.
VALOR GLOBAL: R$ 1.616,38 (hum mil, seiscentos e dezesseis
reais e trinta e oito centavos).
Diante do Parecer da Divisão de Licitações e Contratos nº
070-A/DLC-PROGER/2014, o certame licitatório em epígrafe foi homologado, aos 04/04/2013, ratificando-se a adjudicação do objeto do
mesmo às sociedades empresárias que se sagraram vencedoras, a DE
OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA EPP e EVEREST
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, bem como ao empresário individual TAMARA KLADT HECKER, para que surtisse
os efeitos das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e do Decreto nº
5.450/05.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 6/2014

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE SÃO PAULO

PAD COFEN nº 608/2013
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro, com franquia, para o prédio sede do Cofen e os bens
nele contido, por período de 12 (doze) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 5.140,00 (cinco mil cento e quarenta reais).
HOMOLOGO o certame licitatório em epígrafe, ratificando
a adjudicação do objeto do mesmo à sociedade empresária TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A., para que surta os efeitos das Leis nº
8.666/1993 e 10.520/2002.

EDITAL N o- 5, DE 8 DE MAIO DE 2014

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 2/2014

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE
SÃO PAULO - CAU/SP na sua condição de autarquia federal com
personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativofinanceira, criado pela Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de
2010, na sua finalidade de orientação e fiscalização do exercício
profissional da arquitetura e urbanismo, por intermédio da CKM
Serviços Ltda , FAZ SABER , que o Edital de Respostas dos Recursos contra o Gabarito Preliminar , o Gabarito Oficial e o Resultado
Preliminar dos cargos referentes ao Edital 001/2014 de 20 de fevereiro de 2014, publicado no DOU nº 37, de 21/02/2014, Seção 03,
p. 183 estarão disponíveis a partir do dia 09/05/2014 nos sites
www.makiyama.com.br e www.causp.org.br.
FAZ SABER TAMBÉM, que encontra-se disponível no site
www.makiyama.com.br a área de Recursos contra o Resultado Preliminar no período de 12 e 13/05/2014.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente
Edital que será publicado no site www.makiyama.com.br e afixado no
local de costume.

PAD COFEN nº 645/2013
OBJETO: fornecimento de 400.000 selos de Registro, com sistema de
controle para atendimento das necessidades do Cofen.
VALOR GLOBAL: R$ 117.999,96 (cento e dezessete mil novecentos
e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
HOMOLOGO o certame licitatório em epígrafe, ratificando
a adjudicação do objeto do mesmo à sociedade empresária THOMAS
GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., para que surta os efeitos das Leis nº
8.666/1993 e 10.520/2002.

JOEL CAMPOLINA
Presidente do Conselho

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO
Presidente do Conselho
o-

EDITAL N 6, DE 8 DE MAIO DE 2014
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE
SÃO PAULO - CAU/SP na sua condição de autarquia federal com
personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativofinanceira, criado pela Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de
2010, na sua finalidade de orientação e fiscalização do exercício
profissional da arquitetura e urbanismo, por intermédio da CKM

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 8/2014
PAD COFEN nº 705/2013
OBJETO: Prestação de serviço de locação de uma Central Privada de
Comutação Telefônica (CPTC), tipo PABX, incluindo a instalação
com as configurações necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de peças e materiais que se
fizerem necessários ao seu pleno funcionamento, por período de 12
(doze) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).
HOMOLOGO o certame licitatório em epígrafe, ratificando
a adjudicação do objeto do mesmo à sociedade empresária RA TELECOM LTDA., para que surta os efeitos das Leis nº 8.666/1993 e
10.520/2002.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014050900344

Brasília-DF, 7 de maio de 2014.
OSVALDO ALBUQUERQUE SOUZA FILHO
Presidente do COFEN

Nº 87, sexta-feira, 9 de maio de 2014
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2014 - UASG 389320
Processo: 709/2012 . Objeto: Contratação de empresa para 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 2014 dos Conselhos Regionais de Enfermagem dos Estados de Alagoas, Amapá,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso,
Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo para um público de
850 mil eleitores, na forma descrita no Anexo I Termo de Referência.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 09/05/2014 de 09h00 às
17h00. Endereço: Slcn 304, Bloco e Lote 9 Asa Norte/brasilia BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 09/05/2014 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 21/05/2014
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 08/05/2014) 389320-00001-2014NE000322

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2014
Data de Abertura e Horário: 26/05/2014 - 10:00h
Objeto: aquisição de material de informática (cartuchos) a serem utilizados nos equipamentos de propriedade deste Conselho Federal de
Farmácia, conforme especificações discriminadas por itens no Edital.
Pregoeira: Ivanilde Fabrette
Retirada do edital: O edital encontra-se à disposição dos interessados
na Subcoordenação de Material e Patrimônio do CFF e no site
www.cff.org.br - link licitações, SHCGN-CR 712/13, Bloco "G" loja
30 - Brasília, DF, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h Maiores informações: (61) 2106 6545 e e-mail: licitacao@cff.org.br.
Brasília, 8 de maio de 2014.
WALTER DA SILVA JORGE JOÃO
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL
EDITAL DE 8 DE MAIO DE 2014
O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(COFFITO), nos termos da Lei Federal nº 6.316/1975, especificamente com base na norma do artigo 8º dessa lei e na Resolução
COFFITO n°. 413, de 19 de janeiro de 2012, torna público que, a
partir da data da publicação do presente edital, estará recebendo
solicitações para habilitação de revistas, boletins, periódicos e outros
meios de divulgação de artigos científicos, no que tange à concessão
de auxílio financeiro, nos termos da Resolução COFFITO nº 375, de
14 de maio de 2010, publicada no DOU nº 109, Seção 1, em 10 de
junho de 2010, páginas 70/71, a qual "dispõe sobre o procedimento e
fixação de critérios mínimos de concessão de auxílio financeiro por
parte do COFFITO a revistas, boletins, periódicos e outros meios de
divulgação de artigos científicos". As Instituições e entidades responsáveis pela divulgação e publicação dos referidos meios interessadas em solicitar a concessão de auxílio financeiro deverão, quando da protocolização do pedido, a ser realizado até o dia 31 de maio
de 2014, observar o disposto na Portaria COFFITO nº 545/2011,
disponível no sítio: www.coffito.org.br, e aguardar posterior apreciação e julgamento do Plenário do Conselho Federal.
ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Presidente do Conselho Federal de Medicina, no uso de
suas atribuições legais, INTIMA a SRA. MARIA ALDENIRA ALVES DE LIMA, para tomar ciência da data do julgamento do RPEP
CFM Nº 9663/2013 (PEP CRM-SP N° 8274-340/08) que se realizará
no próximo dia 28 de MAIO DE 2014, a partir das 14:00 horas, na
sede do Conselho Federal de Medicina no SGAS 915 lote 72 - Brasília- DF, podendo fazer sustentação oral pessoalmente ou através de
advogado. Por se encontrar a referida Apelada em lugar incerto e não
sabido e para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
expediu-se este Edital, que será publicado na forma da Lei.
Brasília-DF, 6 de maio de 2014.
ROBERTO LUIZ D'AVILA
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 10/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 010107/2013. , publicada no D.O.U de 25/04/2014 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para execução de serviços de pré-diagramação; diagramação; confecção de gráficos, quadros e tabelas; edição e tratamento de imagens;
criação de ilustrações; criação de capas e infográficos; desenvolvimento de suplementos e cadernos especiais; elaboração de trabalhos

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

