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Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

.

CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DE GOIÁS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 05/2017 / Processo 431562/2016 / Objeto: Contratação de
empresa para fornecimento, instalação e configuração de licenças de
uso de softwares - itens 02,03,04,05 e 06/ Contratante: Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO/ Contratada: EXA
SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA - ME - CNPJ
13.226.056/0001-00 / Valor do contrato: R$ 9.135,43 (Nove mil cento
e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), sendo R$ 2.260,00
(Dois mil duzentos e sessenta reais) para o item 02, R$ 2.586,50
(Dois mil quinhentos e seis reais e cinquenta centavos) para o item
03, R$ 1.647,81 (Mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e um
centavos) para o item 04, R$ 1.647,81 (Mil seiscentos e quarenta e
sete reais e oitenta e um centavos) para o item 05 e R$ 993,31
(Novecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) / Mo-
dalidade: Pregão Presencial / Contrato assinado em 10/04/2017 /
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato / Sig-
natários: Arnaldo Mascarenhas Braga (contratante) e Alan João Chein
Junior(contratada).

Contrato nº 06/2017 / Processo 431562/2016 / Objeto: Contratação de
empresa para fornecimento, instalação e configuração de licenças de
uso de softwares - item 01 / Contratante: Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás - CAU/GO/ Contratada: MIDAS INFORMÁ-
TICA E PRODUTOS EIRELI -ME - CNPJ 19.299.157/0001-98 /
Valor do contrato: R$ 4.420,00 (Quatro mil quatrocentos e vinte
reais) / Modalidade: Pregão Presencial / Contrato assinado em
10/04/2017 / Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura do
contrato / Signatários: Arnaldo Mascarenhas Braga (contratante) e
Jardel Augusto da Silva (contratada).
Contrato nº 07/2017 / Processo 472260/2017 / Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de Serviços de Segurança e Me-
dicina do Trabalho / Contratante: Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo de Goiás - CAU/GO/ Contratada: TOTAL ASSESSORIA
DO TRABALHO LTDA - ME - CNPJ 10.439.270/0001-57/ Valor do
contrato: R$ 11.980,00 (Onze mil novecentos e oitenta reais) / Mo-
dalidade: Pregão Presencial / Contrato assinado em 12/04/2017 /
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato / Sig-
natários: Arnaldo Mascarenhas Braga (contratante) e Gláucia Helena
de Andrade(contratada).

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE
SANTA CATARINA - CAU/SC, faz saber aos interessados, que o
Pregão Presencial nº 01/2017 (Republicado), cujo objeto versa sobre
a contratação de empresa para execução de serviços de marcenaria
para a nova área destinada à Gerência Técnica do CAU/SC, foi
declarada DESERTA, face a ausência novamente de licitantes in-
teressados na sessão. Proc. Adm. nº 019/2017. Data: 17/04/2017.

JAIME TEIXEIRA CHAVES
Pregoeiro

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO BRASIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2017

Processo: 278/2015. Contrato: 35/2016. Objeto: correção da descrição
do objeto contratual e respectivas adequações de texto dela decor-
rente, nos termos exatos da Nota Técnica da Assessoria Institucional
nº 06/2017. Fundamento legal: art. 65, inciso II, alínea "b"; art. 54, §
1º e art. 55, inciso XI, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Contratado (a): EVOLUÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SISTE-
MAS LTDA. - EPP, CNPJ sob o n° 01.968.073/0001-34. Assinaturas:
pelo (a) Contratante: Andrei Candiota da Silva, Gerente Geral e
Raquelson dos Santos Lins, Chefe de Gabinete do CAU/BR; pelo (a)
Contratado (a): Valmir Florêncio Lima, Sócio Administrador.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato N.º 07/2017 - Contratação de organismo de certificação de
sistemas acreditado pelo INMETRO, celebrado em 14 de março de
2017. Contratada: QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICA-
ÇÃO LTDA-ME. Valor total estimado: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil
reais). Vigência: 12 (doze) meses. Contratante: Elys Tevania Alves de
Souza Carvalho - Diretora Executiva; Neifer Borges França - Sócio
D i r e t o r.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 11/04/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
auditoria de código fonte de aplicação; validação e teste do algoritmo
criptográfico e função de hash (sequência única de identificação de
informação) utilizada na alteração da senha pelos usuários finais; de
garantia ao eleitor de que o voto é secreto; de garantia ao eleitor de
que seu voto realmente foi computado para o candidato escolhido; de
testes de performance e stress de sistema, validação e testes do am-
biente de produção e testes de intrusão na aplicação Web Eleitoral,
conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Refe-
rência -Anexo I, que integra o Edital. Total de Itens Licitados: 00001
Novo Edital: 18/04/2017 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h59.
Endereço: Shis Qi 15 - Lote l - Lago Sul Lago Sul - BRASILIA - DF.
Entrega das Propostas: a partir de 18/04/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/05/2017, às
10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

WALTER DA SILVA JORGE JOAO
Presidente do Conselho

(SIDEC - 17/04/2017) 389438-00001-2017NE000275

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 5/2017 (Pregão Eletrônico nº 2/2017) firmado
entre CFN e a empresa Tafa Engenharia Ltda-ME. Objeto: prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar
condicionado. Valor mensal dos serviços: R$ 2.880,00 (dois mil,
oitocentos e oitenta reais). Vigência: 10/4/2017 a 9/4/2018. Pelo CFN,
Élido Bonomo. Pela empresa, Marcos Denes da Silva Neiva. Brasília
(DF).

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo CFP n.º 04/2017 - Pregão RP. n° 02/2017
Contratante: Conselho Federal de Psicologia
Contratada: Liciticom Distribuidora de Papelaria- Eirele-ME
Objeto: Materiais de expediente, utensílios para copa e cozinha, gê-
neros alimentícios e sup. de informática. Lote: 12
Valor estimado: R$ 6.900,00
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Data de Assinatura: 13 de abril de 2017.

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2017

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
CFP Nº 01/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de em-
presas especializadas para: locação de 01 impressora monocromática
multifuncional de grande porte e locação de 06 impressoras mo-
nocromáticas multifuncionais de médio porte, ambas com forneci-
mento de suprimentos, manutenção e peças.

SARA MARILIA OLIVEIRA LOPES
Pregoeira

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: Conselho Federal de Serviço Social - CFESS e MRS Mar-
keting e Serviços Gráficos Eireli ME. OBJETO: Prestação de serviços
gráficos de impressão de grandes formatos, conforme disposto no
Convite CFESS nº 01/2017. VALOR: R$ 12.347,30 (doze mil e
trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). VIGÊNCIA: 18 de
abril de 2017 a 19 de maio de 2017. DATA DE ASSINATURA: 18 de
abril de 2017. SIGNATÁRIOS: p/ CFESS: Maurílio Castro de Matos,
p/ MRS Marketing e Serviços Gráficos Eireli ME: Marcelo Rodrigues
Santos.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O Conselho Federal de Serviço Social, autarquia federal do-
tada de personalidade jurídica de direito público, regulamentada pela
Lei federal 8662/93, por meio de seu Presidente, vem, pelo presente
edital, CONVOCAR os assistentes sociais inscritos no âmbito da
jurisdição do Conselho Regional de Serviço Social da 21ª Região,
Mato Grosso do Sul, a participarem da Assembleia Geral Extraor-
dinária, a ser realizada em 4 de maio de 2017, às 17h30 (dezessete
horas e trinta minutos), na sede do Conselho Regional de Serviço
Social da 21ª Região, localizado à Rua Shoei Arakaki, 205, Vila
Carvalho, Campo Grande - MS, para discussão e ELEIÇÃO da DI-
RETORIA PROVISÓRIA, com o preenchimento de 6 (seis) cargos
efetivos (Presidente, Tesoureiro/a, Secretário/a), três membros para o
Conselho Fiscal e um cargo suplente, considerando a ausência de
inscrição de Chapa concorrente para as eleições ordinárias nesta ju-
risdição, para o preenchimento de cargos na gestão 2017-2020. Os/as
Conselheiros/as eleitos/as na Assembleia Extraordinária passam a
exercer seus mandatos em 15 de maio de 2017, exaurindo-se com a

posse da diretoria eleita em segunda convocação e, terão como in-
cumbência precípua, a realização do novo processo eleitoral, ficando
investida de todos os poderes necessários para o cumprimento de suas
atribuições e para a prática de todos os atos previstos regimental-
mente, devendo executá-los com eficiência, competência e respon-
sabilidade, em conformidade com as previsões constantes do Estatuto
do Conjunto CFESS/CRESS, regulamentado pela Resolução CFESS
nº 469, de 13 de maio de 2005, e da Minuta Básica do Regimento
Interno do CRESS, instituída através da Resolução CFESS nº 470, de
13 de maio de 2005. Ambas publicadas no Diário Oficial da União nº
92, de 16 de maio de 2005, Seção 1 e a retificação da Resolução
CFESS nº 469/2005 publicada no Diário Oficial da União nº 97, de
23 de maio de 2005, Seção 1. O Conselho Federal de Serviço Social
presidirá a realização da Assembleia Extraordinária e a eleição, em
conformidade com os procedimentos normativos, previstos à espécie
e prestará as necessárias e devidas orientações que se fizerem ne-
cessárias. Será de responsabilidade do Conselho Regional de Serviço
Social da 21ª Região a verificação das condições de regularidade dos
assistentes sociais votantes e dos candidatos ao preenchimento dos
cargos, bem como assegurar a regularidade dos procedimentos for-
mais, tal como da lista de presença e outros. Das outras condições da
Assembleia: 1. Direito a voto e a voz (votantes e candidatos): as-
sistentes sociais inscritos na jurisdição do CRESS da 21ª Região, em
pleno gozo de seus direitos e quites com as anuidades, até o ano
anterior. 2. Direito a voz: outros assistentes sociais que não pre-
encham os requisitos do item 1. 3. Primeira Chamada: 17h30 (de-
zessete horas e trinta minutos), com 1/5 (um quinto) de assistentes
sociais aptos a votar. 4. Segunda Chamada: 18h00(dezoito horas),
com qualquer número de presentes. 5. Pauta: I. Esclarecimentos pres-
tados pelo CFESS em relação aos procedimentos para eleição; II.
Critérios para eleição em assembleia; III. Eleição de 6 (seis) cargos
efetivos (Presidente, Tesoureiro/a, Secretário/a), três membros para o
Conselho Fiscal e um cargo suplente para Direção Provisória do
CRESS da 21ª Região, - cumprimento do mandato de 15 de maio de
2017, até a posse da gestão eleita por voto direto, em segunda con-
vocação; IV. Proclamação dos/as candidatos/as eleitos/as; V. Informes
CFESS e VI. Outros assuntos.

O Conselho Federal de Serviço Social, autarquia federal do-
tada de personalidade jurídica de direito público, regulamentada pela
Lei federal 8662/93, por meio de seu Presidente, vem, pelo presente
edital, CONVOCAR os assistentes sociais inscritos no âmbito da
jurisdição do Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região,
Santa Catarina, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a
ser realizada em 8 de maio de 2017, às 17h30 (dezessete horas e
trinta minutos), no Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Re-
gião, localizado à Rua dos Ilhéus, 38, Sala 1005, Edifício Aplub, 10º
Andar, Centro, Florianópolis - SC, para discussão e ELEIÇÃO da
DIRETORIA PROVISÓRIA, com o preenchimento de 6 (sete) cargos
efetivos (Presidente, Tesoureiro/a, Secretário/a), três membros para o
Conselho Fiscal e um cargo suplente, considerando a não obtenção do
quórum eleitoral nas eleições ordinárias para o preenchimento de
cargos na gestão 2014-2017. Os/as Conselheiros/as eleitos/as na As-
sembleia Extraordinária passam a exercer seus mandatos em 17 de
maio de 2017, exaurindo-se com a posse da diretoria eleita em se-
gunda convocação e, terão como incumbência precípua, a realização
do novo processo eleitoral, ficando investida de todos os poderes
necessários para o cumprimento de suas atribuições e para a prática
de todos os atos previstos regimentalmente, devendo executá-los com
eficiência, competência e responsabilidade, em conformidade com as
previsões constantes do Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, re-
gulamentado pela Resolução CFESS nº 469, de 13 de maio de 2005,
e da Minuta Básica do Regimento Interno do CRESS, instituída
através da Resolução CFESS nº 470, de 13 de maio de 2005. Ambas
publicadas no Diário Oficial da União nº 92, de 16 de maio de 2005,
Seção 1 e a retificação da Resolução CFESS nº 469/2005 publicada
no Diário Oficial da União nº 97, de 23 de maio de 2005, Seção 1. O
Conselho Federal de Serviço Social presidirá a realização da As-
sembleia Extraordinária e a eleição, em conformidade com os pro-
cedimentos normativos, previstos à espécie e prestará as necessárias e
devidas orientações que se fizerem necessárias. Será de responsa-
bilidade do Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região a
verificação das condições de regularidade dos assistentes sociais vo-
tantes e dos candidatos ao preenchimento dos cargos, bem como
assegurar a regularidade dos procedimentos formais, tal como da lista
de presença e outros. Das outras condições da Assembleia: 1. Direito
a voto e a voz (votantes e candidatos): assistentes sociais inscritos na
jurisdição do CRESS da 12ª Região, em pleno gozo de seus direitos
e quites com as anuidades, até o ano anterior. 2. Direito a voz: outros
assistentes sociais que não preencham os requisitos do item 1. 3.
Primeira Chamada: 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), com 1/5
(um quinto) de assistentes sociais aptos a votar. 4. Segunda Chamada:
18h (dezoito horas), com qualquer número de presentes. 5. Pauta: I.
Esclarecimentos prestados pelo CFESS em relação aos procedimentos
para eleição; II. Critérios para eleição em assembleia; III. Eleição de
6 (seis) cargos efetivos (Presidente, Tesoureiro/a, Secretário/a, três
Membros para o Conselho Fiscal e um Suplente), para Direção Pro-
visória do CRESS da 12ª Região, - cumprimento do mandato de 17de
maio de 2017, até a posse da gestão eleita por voto direto, em
segunda convocação; IV. Proclamação dos/as candidatos/as eleitos/as;
V. Informes CFESS e VI. Outros assuntos.

MAURÍLIO CASTRO DE MATOS
Presidente do Conselho
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