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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PA nº 225105/2015. Objeto: Primeiro termo aditivo ao contrato de
locação da sede do CAU/DF, sem reajuste de valor, salas 417/419,
bloco "A", SEPS 705/905, Brasília/DF. Fundamentação: art. 24, in-
ciso X, Lei 8.666/93, Locador: Eduardo Pereira Costa, CPF
114.141.031-15, representado por Edson Rodrigues Mello CPF
184.940.217-53. Valor global R$ 25.200,00. Vigência: 9/1/2016 a
9/1/2017. Dotação 6.2.2.1.1.01.04.04.010.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2016-SRP

Repetição

A presente licitação tem como objeto a contratação, me-
diante Sistema de Registro de Preço, de solução corporativa de co-
nectividade sem fio (telefonia móvel), conforme a especificação no
Anexo I e II, em regime de sistema de registro de preço, Pregão
presencial. A Sessão Pública do Pregão Presencial nº 0001/2016 rea-
lizar-se-á conforme segue: DIA: 18-02-2016. HORÁRIO: 10h. EN-
DEREÇO DA REALIZAÇÃO: SEDE DO CONSELHO DE AR-
QUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ-CAU/PR - AVENIDA
NOSSA SENHORA DA LUZ, 2530, ALTO DA XV, CEP 80.045-
360, CURITIBA-PR. Os interessados poderão obter as informações
e/ou o Edital com as alterações e seus anexos de 14-01-2016 até 17-
02-2016 na Sede do CAU/PR (CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO PARANÁ), Av. Nossa Senhora da Luz, nº 2530,
Alto da XV, Curitiba-PR, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e
das 14h às 17h ou pelo endereço eletrônico: www.caupr.gov.br. Maio-
res esclarecimentos através do telefone: (41) 3218-0200 ramais 212,
ou 222 com Alex Monteiro.

Curitiba-PR, 13 de janeiro de 2016.
ALEX MONTEIRO

Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2016

O Conselho Federal de Contabilidade comunica aos inte-
ressados que fará realizar no dia 27/01/2016, às 10h, licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico tendo como objeto a aquisição de
material de expediente. O edital encontra-se a disposição dos in-
teressados nos sites do CFC (www.cfc.org.br), e no Licitações-e
(www.licitacoes-e.com.br). Informações pelo e-mail: cpl@cfc.org.br.

Brasília, 13 de janeiro de 2016.
HÉLIO MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2016

Data de Abertura e Horário: 29/01/2016 - 15h00
Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços terceirizados continuados, com fornecimento de materiais, e
mão-de-obra, englobando as atividades referenciais listadas, a serem
prestadas na sede do CFF sito à SHIS QI 15 - Lote "L" - Lago Sul e
no SHCGN-CR 712/13, Bloco "G" loja 30 em Brasília-DF, pelo prazo
de 12(doze) meses, conforme especificações no edital.
Pregoeira: Maria Marlúcia Ferreira Nunes
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 em andamento, endereço da sede do
CFF: SHIS QI 15 lote "L" - Lago Sul - Brasília, DF, no horário das
10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 - Maiores informações: (61)
3878-8745 e e-mail: licitacao@cff.org.br.

Brasília, 14 de janeiro de 2016.
WALTER DA SILVA JORGE JOÃO

Presidente da Comissão

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2016 - UASG 389185

Nº Processo: 6044/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
pessoa jurídica ou natural especializada na execução dos serviços de
editoração gráfica, revisão ortográfica e gramatical, segundo a norma
culta da língua portuguesa e normas da ABNT (para suplemento
científico), elaboração e execução do projeto gráfico, produção de
foto para a capa de 04 (quatro) edições da Revista CFMV e em
conformidade com as especificações técnicas constantes do Anexo I ?
Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
15/01/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Sia
Trecho 06 Lote 130 e 140 Guará - BRASILIA - DF ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/389185-05-1-2016. Entrega das Pro-
postas: a partir de 15/01/2016 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 27/01/2016 às 09h00 n site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 14/01/2016) 389185-00047-2016NE000047

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 19/2015

O CFMV, por intermédio de seu Presidente, torna público o
resultado do Pregão Eletrônico nº 19/2015, para contratação de em-
presa para o fornecimento de materiais e equipamentos de manu-
tenção predial. Os itens I, V, VI, VII e VIII deste Pregão, foram
adjudicados e homologados em favor da empresa: Ferragens Líder
Gama Comércio e Serviços Ltda.-EPP (CNPJ: 19.915.068/0001-29).
Fundamento: P.A. nº 5319/2015, Leis n°s 10.520/02, 8.666/93 e De-
creto nº 5.450/2005.

BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

EDITAL No- 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO

O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de
suas atribuições legais, torna público as datas, os horários e a forma
de obtenção do comprovante de local de realização das provas do
Concurso Público nº 01/2015 para formação de cadastro de reserva do
quadro de pessoal do Conselho Federal de Psicologia - CFP.

1 DAS PROVAS
1.1 Para os cargos de nível superior as provas objetiva e

discursiva terão a duração de quatro horas e serão aplicadas no dia 24
de janeiro de 2016.

1.2 Para os cargos de nível médio a prova objetiva terá a
duração de quatro horas e será aplicada no dia 31 de janeiro de
2016.

1.3 Em ambos os dias de aplicação, os horários das provas
serão:

a) Abertura dos portões: 13 horas
b) Fechamento dos portões e início das provas: 14 horas
c) Término das provas: 18 horas
1.4 Não será permitido o acesso ao local de prova após o

horário fixado para o fechamento dos portões.
1.5 Os horários mencionados no presente edital e nos demais

editais a serem publicados obedecerão ao horário oficial de Bra-
s í l i a / D F.

2 DOS LOCAIS DE PROVAS
2.1 No comprovante definitivo de inscrição constarão as in-

formações de dia, horário, endereço do local e sala de prova.
2.2 O comprovante definitivo de inscrição do candidato es-

tará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br/con-
cursopublico2015cfp.aspx, a partir das seguintes datas:

a) 18/01/2016 para cargos de nível superior;
b) 25/01/2016 para cargos de nível médio.
2.3 Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o en-

dereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx, por
meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os dados
solicitados, e imprimir sua confirmação de inscrição em que constam
informações sobre o seu local de prova e a respectiva sala de rea-
lização.

2.4 O candidato somente poderá realizar as provas no local
designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico
citado no subitem anterior.

2.5 Será vedada a realização de prova fora do dia e local
designado.

2.6 No dia de realização da prova, o candidato deve observar
todas as instruções contidas no edital normativo do Concurso Público,
e respectivas retificações, o qual não poderá alegar qualquer des-
conhecimento.

MARIZA MONTEIRO BORGES
Conselheira-Presidente

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE N° 23/2015 - III

PROCESSO N° 026/2015
O Conselho Federal dos Representantes Comerciais , en-

tidade fiscalizadora do exercício profissional, por sua Comissão Per-
manente de Licitação, fará realizar, às 15:00 h do dia 28/01/2016, na
sede do CONFERE, à Av. Graça Aranha, n° 416, 4° andar, Centro,
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20030-001, licitação na modalidade CON-
VITE, na forma da Lei n° 8.666/93 e das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto na Carta Convite e seus anexos, que poderão
ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.confere.org.br.
O objeto do certame se refere à aquisição de 02 (duas) impressoras
para o CONFERE, cujas especificações encontram-se na referida Car-
ta Convite.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2016.
MANOEL AFFONSO MENDES DE FARIAS MELLO

Presidente do Confere

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE GOIÁS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 672/2015. Contratante: Conselho Regional de Administração de
Goiás. Objeto: Aquisição de 1 armário de 2 mesas para o CRA-GO.
Contratado: VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA -ME. Valor: R$
1,330,00 (mil trezentos e trinta reais). Torna pública a Dispensa de
Licitação, tendo como fundamentação Legal o Art. 24, II da Lei
8.666/93 e suas alterações. Ratificado em 06/01/2016 pelo Presidente
do CRA-GO Adm.Samuel Albernaz.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO RIO DE JANEIRO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CRA/RJ N° 1/2016

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO, torna público que realizará licitação sob a modalidade
Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Global, tendo como objeto a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
vigilância armada diurna e noturna, a serem executados nas ins-
talações da Sede do CRA/RJ, de forma contínua e de dedicação
exclusiva, respeitando os limites do contrato, não eventual, conforme
especificações e quantitativos constantes no edital PE CRA-RJ n°
001/2016 e em seus anexos. Processo Adm. 2015400130, de
08/10/2015. Valor Total Anual Estimado: R$ R$ 203.854,47. O edital
e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.compras-
net.gov.br e no site www.cra-rj.org.br. Maiores Informações:
(21)3872-9643. Recebimento das Propostas: a partir da divulgação do
Edital no sítio do Comprasnet até o dia 27/01/2016 às 10:00h, início
da Sessão Pública.

PREGÃO ELETRÔNICO CRA/RJ N° 14/2015

O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro,
torna público que realizará licitação sob a modalidade Pregão Ele-
trônico, tipo Menor Preço Global, tendo como objeto a contratação de
empresa para atuação como Agente de Integração para CONCESSÃO
DE ESTÁGIOS REMUNERADOS, com vistas ao preenchimento de
vagas no CRA/RJ, conforme especificações e quantitativos constantes
no edital PE CRA-RJ n° 014/2015 e em seus anexos. Processo Adm.
2015400146, de 20/10/2015. Valor Total Anual Estimado: R$
202.843,20. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site
www.comprasnet.gov.br e no site www.cra-rj.org.br. Maiores Infor-
mações: (21)3872-9643. Recebimento das Propostas: a partir da di-
vulgação do Edital no sítio do Comprasnet até o dia 29/01/2016 às
10:00h, início da Sessão Pública.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2016.
ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS

Pregoeira

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais
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