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Contratante: Conselho Federal de Educação Física - CONFEF - Fornecedor: DAL Produtos
e Serviços LTDA. - Espécie: Contratação direta - Fundamentação Legal: Federal nº
8.666/1993 - Objeto: Locação de 02 (dois) Scanners KODAK I2800 - Valor: R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) - Contrato CONFEF nº: 04/2019 - Data de Assinatura: 30 de
agosto de 2019 - Validade: 30/08/2019 a 29/11/2019.

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
EXTRATO CONTRATO
Processo Adm. CFQ n. 25/2019. Contrato CFQ n. 12/2019 Objeto: prestação e utilização do
serviço público de energia elétrica. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A (CNPJ
07.522.669/0001-92. Valor: De acordo com o consumo e os valores estabelecidos pela
ANEEL. Base Legal: Lei n. 8.666/93.

Contratante: Conselho Federal de Educação Física - CONFEF - Fornecedor: Spiderware
Consultoria em Informática LTDA - Espécie: Tomada de Preços nº 02/2016 Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 - Objeto: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de licenças de uso de software de gestão tipo ERP, para
uso do CONFEF - Valor: R$ 252.569,46 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos) - Contrato CONFEF nº: 09/2016 - Data
de Assinatura: 23 de agosto de 2019 - Validade: 26/08/2019 a 25/08/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Adm. CFQ nº 12/2016. Quarto Termo Aditivo. Objeto fornecimento da cessão do
direito de uso ilimitado dos módulos de Controle da Gestão do Portal da
Transparência.Net, Passagens Aéreas e Diárias, Compras e Contratos e Controle de
Licitações, incluindo a prestação continuada de serviços de instalação, treinamento,
hospedagem em Datacenter, serviços continuados de suporte técnico e manutenção e
atualizações evolutivas e corretivas. Contrato celebrado entre o Conselho Federal de
Química e a Implanta Informática Ltda CNPJ 37.994.043/0001-40. Vigência: 08/08/2019 08/08/2020. Valor: 3.419,28 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito
centavos). Base Legal: Lei n. 8.666/93

Contratante: Conselho Federal de Educação Física - CONFEF - Fornecedor: Loctech
Locação de Maquinas e Equipamentos LTDA - Ata de Registro de Preços nº: 06/2018 Contrato nº: 12/2018 - Espécie: Pregão Eletrônico CONFEF nº 09/2018 - Fundamentação
Legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto nº 7.892/2013 - Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda e necessidade, de
organização de eventos, a ser promovido pelo Conselho Federal de Educação Física,
compreendendo as atividades que envolvem a realização do evento, em qualquer
percentual, a concepção, planejamento e organização, assim como os correlatos,
abrangendo a coordenação, planejamento operacional, execução, acompanhamento,
fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, transporte, apoio logístico, serviços
de hotelaria, locação de espaço físico, locação de equipamentos, estruturas temporárias
de mobiliário e materiais, ornamentação e a confecção e fornecimento de materiais,
fornecimento de papelaria e impressos em geral, conforme especificações constantes no
Termo de Referência do Pregão Eletrônico CONFEF nº 009/2018 - Valor: até R$
312.165,50 (trezentos e doze mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) Data de Assinatura: 09 de agosto de 2019 - Validade: 10 de agosto de 2019 a 09 de
agosto de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019
EDITAL nº 6/2019.
Objeto: Serviços de administração, gerenciamento e concessão de auxilio
alimentação e/ou vale refeição para os servidores do CFQ. Processo Administrativo CFQ nº
37/2019. Licitação no www.licitacoes-e.com.br. Início do Acolhimento das Propostas: a
partir de 09/09/2019 às 09h00 e Limite do Acolhimento das Propostas: até as 09h00 de
19/09/2019 no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: às 09h00 de
19/09/2019. Início da sessão no site www.licitacoes-e.com.br: às 11h00 de 19/09/2019.
Informações gerais: Cópia do edital, sem ônus, nos sites www.cfq.org.br e www.licitacoese.com.br ou no endereço: SAUS, Qd. 05, Bl. I, Lt. 5/3ª, Edifício CFQ, Brasília/DF - CEP
70.070-921.

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Conselho Federal de Educação Física - CONFEF - Fornecedor: EDITORA
NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - Espécie: Inexigibilidade CONFEF nº 02/2019 Fundamentação Legal: inciso III do art. 13 e inciso II e § 1º do art. 25, ambos da Lei Federal
nº 8.666/1993 - Objeto: Contratação de empresa de consultoria em licitações a fim de
subsidiar a Comissão de Licitação nas tomadas de decisões e/ou dúvidas inerentes aos
certames realizados pelo CONFEF - Valor: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)- Contrato
CONFEF nº 07/2019 - Data de Assinatura: 22 de agosto de 2019 - Validade: 30/08/2019 a
29/08/2020.

FAERISSON LIMA SOUZA
Pregoeiro
DIEMES BATISTA DA SILVA
Autoridade Competente

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS CONFERE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
captação, leitura e envio de recortes eletrônicos do Diário das Justiças Federais, Tribunais
Regionais Federais (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões), Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal, para fornecimento de informações para a área jurídica do CONFEF.
O Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, por intermédio de seu
Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Eletrônico CONFEF nº 012/2019, conforme
especificado abaixo:
Empresa: J R ALVES SATIM, inscrita no CNPJ sob o 12.526.550/0001-28, no valor
total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)..

Pesquisa de Preços nº: 043/2019. Contratante: Conselho Federal dos Representantes
Comerciais, CNPJ/MF: 34.046.367/0001-68. Contratado: Centro de Integração EmpresaEscola do Estado do Rio de Janeiro - CIEE. Objeto: Contrato de seleção, treinamento,
capacitação e acompanhamento de jovens aprendizes. Amparo Legal: Lei nº 8.666/93,
Valor: R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por aprendiz/mês contratado para o Programa
Aprendiz Legal. Data da Assinatura: 27/08/2019. Vigência: De 27/08/2019 a 27/08/2020,
Signatários: Manoel Affonso Mendes de Farias Mello, pelo CONTRATANTE, e Paulo Pimenta
Gomes, pelo CONTRATADO.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2019.
JORGE VINICIUS DO ROSÁRIO CONCEIÇÃO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 389047

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Nº Processo: 013. Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa
especializada em fornecimento de solução de software que possibilite registro e
acompanhamento de atendimentos, através de plataforma web, mediante a abertura de
chamados, geração de relatórios e métricas de atendimento, abrangendo dessa forma
todos os recursos necessários à execução e manutenção dos serviços, em infraestrutura,
gestão e tecnologia.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/09/2019 das 09h00 às 12h00 e
das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Graca Aranha, 416 - 4 Andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/389047-5-00010-2019.
Entrega
das
Propostas: a partir de 06/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 19/09/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Havendo divergência entre o Edital e seus anexos e o Comprasnet, deverão prevalecer os
primeiros. .

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
1. O Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, considerando tudo o que dos autos do processo
administrativo tombado sob o nº. 0291/2013 consta, processo que tem por objeto a
tomada de contas especial que recebeu, na Controladoria Geral da União, o nº.
00190.100478/2019-67, notifica, por meio do presente edital e por se encontrarem em
local incerto e não sabido, (1) Adriane Fernanda de Oliveira Padilha, CPF nº. 810.402.53334; (2) Eudiane Carvalho da Silva, CPF nº. 483.769.143-91; (3) G. Ribeiro ME, CNPJ nº.
07.752.868/0001-27; (4) José Martins Coelho Neto, CPF nº. 012.924.963-71; (5) Maria dos
Santos Nascimento, de CPF desconhecido e (6) Plínio Gusmão Ferreira, CPF nº.
001.676.183-93.
2. Ficam os acima nominados notificados: (1) para que, no prazo de dez dias
contados do primeiro dia útil posterior à publicação do presente edital na Imprensa
Nacional, paguem o débito que se lhes imputa ou apresentem a defesa que possuírem; (2)
de que o processo terá continuidade independentemente de sua manifestação; (3) de que,
não atendendo à notificação, seus nomes serão inscritos no cadastro informativo de
créditos não quitados do setor público federal - CADIN, findo o prazo de que trata o art.
2º, § 2º, da Lei nº. 10.522/2002; (4) de que o processo será oportunamente encaminhado
ao Tribunal de Contas da União para julgamento.
3. São os seguintes os valores históricos dos débitos, as condutas atribuídas aos
responsáveis e os preceitos legais por eles infringidos, respectivamente: (1) desrespeito ao
art. 4º, § 4º, da Resolução COFEN nº. 386/2011, que causou dano de R$ 14.669,00; (2)
desrespeito ao art. 10 da Resolução COFEN nº. 380/2011, que causou dano de R$ 1.920,00;
(3) desrespeito ao art. 63 da Lei nº. 4.320/1964, que causou dano de R$ 131.712,02; (4)
desrespeito ao art. 4º, § 4º, da Resolução COFEN nº. 386/2011, que causou dano de R$
7.200,00; (5) desrespeito ao art. 1º da Resolução COFEN nº. 386/2011, que causou dano de
R$ 450,00; (6) desrespeito ao art. 10 da Resolução COFEN nº. 380/2011, que causou dano
de R$ 7.181,20, e enriquecimento ilícito por faltar previsão legal para o reembolso de
despesas de que foi beneficiado, que causou dano de R$ 1.137,03.
4. Acaso pretendam os notificados efetuar o pagamento, deverão solicitar
àquele indicado no parágrafo imediatamente subsequente, através dos meios de contato
nele referidos, já a atualização do valor que o número da conta corrente de titularidade do
COREN-MA para o depósito. Havendo interesse, o débito poderá ser pago em até sessenta
parcelas, na forma do que dispõe a Lei nº. 9.469/1997.
5. Coloco à disposição dos notificados, para prestar as informações e
esclarecimentos que julgarem necessários, a Corregedoria-Geral do COFEN, na pessoa de
Cláudio Márcio de Oliveira Leal, já por meio do telefone (61)3329.5800, que por meio do
e-mail corregedoria@cofen.gov.br.

GISELLA MARIA QUARESMA LEITAO
Pregoeira
(SIASGnet - 05/09/2019) 389047-00001-2019NE800001

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n° 2016400410 - 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 012/2016. CONTRATADA:
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ: 03.506.307/0001-57, com fundamento no Art. 57 da
Lei 8.666/93, fica estabelecido pelo presente termo aditivo a prorrogação do contrato,
referente à contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação
visando a administração de abastecimento de combustíveis dos veículos do CRA-RJ, por
mais um período de 12 (doze) meses, com início no dia 09.08.2019 e término no dia
08.08.2020. Assinado em 08.08.2019.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO
Termo de contrato n° 0016/2019 - serviços não continuados, firmado entre o conselho
Regional de Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04 e a EMPRESA VALE DO
RIBEIRA INTERNET LTDA, CNPJ: 07.017.934/0001-85. Objeto: a contratação de pessoa
jurídica para prestação de Serviço de Conexão à Internet (SCI), dedicado, a ser executado
de forma contínua, com fornecimento de equipamentos para transmissão do sinal em
concordância com as normas da ANATEL, conforme as especificações e condições
constantes do edital e seus anexos. Valor do contrato R$ 2.122,88 (dois mil, cento e vinte
e dois reais e oitenta e oito centavos). Vigência: 20/08/2019 a 19/12/2019. Data da
assinatura do contrato: 20 de agosto de 2019.

Brasília-DF, 4 de Setembro de 2019.
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Presidente do COFEN

EXTRATO DE CONTRATO

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Termo de contrato n° 0014/2019 - serviços não continuados, firmado entre o conselho

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Regional de Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04 e a EMPRESA
WIRELESS COMM SERVICES LTDA, CNPJ: 09.520.219/0001-96. Objeto: contratação de

Espécie: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2016, assinado em 03/09/2019,
firmado com a Empresa CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA; Objeto: prorrogar a vigência
e execução do Contrato pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 08/09/2019;
Amparo: Lei nº 8666/93; Processo SEI Nº 0283/2016; Signatários: Joel Krüger Presidente do Confea e Orlando Lamounier Paraíso Júnior - Representante da
Contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019090600178

Nº 173, sexta-feira, 6 de setembro de 2019

pessoa jurídica para prestação de Serviço de Conexão à Internet (SCI), dedicado, a ser
executado de forma contínua, com fornecimento de equipamentos para transmissão do
sinal em concordância com as normas da ANATEL, conforme as especificações e condições
constantes do edital e seus anexos. Valor do contrato R$ 0,00 (zero). Vigência: 20/08/2019
a 19/12/2019. Data da assinatura do contrato: 20 de agosto de 2019.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

