Nº 218, segunda-feira, 14 de novembro de 2016
09h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Scs, Quadra 2,
Bloco B, Sala 501 - Ed. Palacio do Comercio Asa Sul - BRASILIA
- DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/925048-05-62016. Entrega das Propostas: a partir de 14/11/2016 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/11/2016 às
11h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ANA CLAUDIA RAMOS PINTO
Pregoeira
Dias: 14/11/2016 , 16/11/2016 E 17/11/2016
(SIDEC - 11/11/2016) 925048-02016-2016NE000009

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
EXTRATO DE RESCISÃO
PROCESSO: PAD 527/2010. CONTRATANTE: Conselho Federal de
Enfermagem. CONTRATADA: Andracon Service Ltda. CNPJ:
37.063.013/0001-10. OBJETO: rescisão do Contrato Administrativo
nº 02/2012, firmado entre Cofen e a Empresa Andracon Service Ltda
para serviço de limpeza predial no edifício-sede do Cofen na CLN
304, Bloco E, lote 9. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 78, inciso XII,
c/c artigo 79, inciso I, ambos da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas a seguir e conforme os autos dos PADs 527/2010 e 75/2016.
DATA DE RESCISÃO: 30/11/2016.
ASSINADO: Em Brasília-DF, 11 de novembro de 2016.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 62/2016 - UASG 389320
Nº Processo: 474/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
licença de uso perpétuo de software de avaliação de imóveis, com 12
meses de atualização. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
14/11/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Slcn
304, Bloco e Lote 9 Asa Norte/brasilia Asa Norte - BRASILIA - DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/389320-05-62-2016.
Entrega das Propostas: a partir de 14/11/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/11/2016 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
RENI DE PAULA FERNANDES
Pregoeiro
(SIDEC - 11/11/2016) 389320-00001-2016NE002164

3
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato nº 036/2016; Objeto: Prestação de serviços de sondagem e inspeção de solo, a ser realizado nas dependências do Edifício Adolfo Morales de Los Rios Filho, sito à SEPN 508 Bl. B;
Amparo: Lei nº 8.666/1993; Processo: 0554/2016; Contratada: FUNDEX FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA;
Vigência:
60
(sessenta)
dias;
Cobertura
Orçamentária:
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis/Instalações; Nota de Empenho: 3065 de 09/11/2016, no valor de
R$ 20.380,00 (vinte mil, trezentos e oitenta reais).
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SEL), para abastecimento da frota dos veículos do Conselho Federal
de Medicina, disponha ainda, de pelo menos 01 (um) posto de abastecimento, que funcione diariamente, a uma distância máxima de 10
km da sede do Conselho Federal de Medicina, situada à SGAS 915.
As demais informações estão contidas no edital. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 14/11/2016 das 08h00 às 12h00 e
de13h00 às 17h00. Endereço: Sgas 905 Lote 72 Asa Sul - BRASILIA
- DF. Entrega das Propostas: a partir de 14/11/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/11/2016, às
09h30 no site www.comprasnet.gov.br.
NOELYZA BRASIL VIEIRA FERNANDES
Pregoeira

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL

(SIDEC - 11/11/2016) 925158-00001-2016NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2016
O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO torna público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar, no dia 28 de novembro de 2016, às 10h, na forma do
disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais cominações legais, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
tipo MENOR PREÇO, para a AQUISIÇÃO de VEÍCULOS. O Edital
completo poderá ser adquirido junto ao Pregoeiro Oficial, no endereço de correspondência eletrônica licitacao@coffito.gov.br ou na
página eletrônica www.coffito.gov.br. Mais informações pelo telefone
(61) 3035-3800.
LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 41/2016

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CFP N° 8/2016
O Conselho Federal de Psicologia comunica aos interessados
que realizará no dia 25/11/2016, às 10:15 horas, o Pregão Eletrônico
CFP n° 08/2016, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva no sistema de climatização, que engloba o sistema de ar
condicionado do Conselho Federal de Psicologia com fornecimento
de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e
peças (mediante ressarcimento). O edital encontra-se à disposição dos
interessados no site do Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e do
CFP (www.cfp.org.br). Informações: sara.lopes@cfp.org.br ou (61)
2109-0152

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 31/10/2016 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- A presente licitação tem por objeto o Registro de preços, pelo prazo
de 12 (doze) meses, sob demanda, para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ÓLEO DIE-

Brasília, 11 de novembro de 2016.
SARA MARILIA OLIVEIRA LOPES
Pregoeira

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL
EDITAL Nº 1, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
O Presidente do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nas Resoluções CFESS nº 440/2003 e alteração posterior, nº 510/2007 e alterações posteriores,
nº 640/2012 e nº 774/2016; no Decreto Federal nº 6.944; e na Constituição Federal, torna pública a realização do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 4 (quatro) vagas e formação de cadastro
reserva em cargos efetivos dos grupos ocupacionais de Atividades de Apoio Administrativo e Atividades de Nível Superior, de acordo com as normas e condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
GRUPO OCUPACIONAL
CARGO - ÁREA
Atividades de Nível Superior
Analista
Atividades de Apoio Administrativo
Assistente Técnico Administrativo
TOTAL DE VAGAS

VAGAS*
2
2
4

REQUISITOS
Ensino Superior em qualquer área
Ensino Médio Completo

REMUNERAÇÃO
R$ 5.951,14
R$ 2.609,19

* Neste Concurso Público não há reserva imediata de vagas para pessoas com deficiência e negros, haja vista o quantitativo oferecido, contudo, a participação nestas modalidades está garantida, de acordo
com as disposições específicas deste Edital.
1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade da Consulplan Consultoria e Planejamento em Administração Pública Ltda., site: www.consulplan.net e e-mail:
atendimento@consulplan.com, e consistirá de provas objetivas de múltipla escolha para ambos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas somente para o cargo de nível superior, de caráter
eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos somente para o cargo de nível superior, de caráter apenas classificatório.
1.2 O presente Concurso Público será regido por este Edital e seus Anexos.
1.3 As vagas deste Concurso serão providas na cidade de Brasília/DF.
1.4 Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no Quadro do Conselho Federal de Serviço Social serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT ou de acordo com a legislação vigente no
período da nomeação.
1.5 A carga horária dos cargos deste Concurso Público é de 30 (trinta) horas semanais.
1.6 Os candidatos classificados e nomeados farão jus, ainda, a: Anuênio de 1%; Auxílio Alimentação; Auxílio Transporte; e Plano de Saúde e Odontológico.
1.7 As etapas deste Concurso Público serão realizadas no Distrito Federal.
1.8 Para todos os fins deste Concurso Público será considerado o horário oficial de Brasília/DF.
1.9 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de edital de retificação.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS
2.1 Os requisitos básicos para investidura no cargo são, cumulativamente, os seguintes:
a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos,
nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;
c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;
d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público;
g) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme requisito do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
comprovado através da apresentação de original e cópia do respectivo documento;
h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Trabalhista;
i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse;
j) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais;
k) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;
l) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público;
m) apresentar declaração de bens;
n) apresentar o registro no conselho de classe, quando for o caso.
2.2 Estará impedido de tomar Posse o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos específicos previstos neste edital.
2.3 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.
3. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
3.1 As taxas de inscrição neste Concurso Público serão:
a) R$ 30,00 (trinta reais) para o cargo de NÍVEL SUPERIOR; e
b) R$ 20,00 (vinte reais) para o cargo de NÍVEL MÉDIO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016111400153

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

