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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 4/2016

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE SÃO PAULO

O Conselho Federal de Contabilidade comunica aos interessados que fará realizar no dia 11/04/2016, às 10h, licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico tendo como objeto a aquisição de
canetas esferográficas com aplicação da logomarca do CFC. O edital
encontra-se a disposição dos interessados 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.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Segundo termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de processamento de dados, consubstanciado na disponibilização do sistema
Senha Rede para consulta on-line as bases dos sistemas CPF e CNPJ,
celebrado com a empresa SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, em 25 de fevereiro de 2016. Prorrogação do contrato por 03 (três) meses. Reajuste de 10,707% (dez
vírgula setecentos e sete por cento). Valor mensal após reajuste: R$
593,06 (quinhentos e noventa e três reais e seis centavos). Signatários: José Martonio Alves Coelho - Presidente; Marcio André Martimbianco Brigidi - Superintendente - Sunce.

Nº 60, quarta-feira, 30 de março de 2016

Brasília, 28 de março de 2016.
ROBSON WEIDER MENDES DE ARAUJO
Pregoeiro

EDITAL N o- 1, DE 28 DE MARÇO 2016

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no uso de suas
atribuições legais e com base na Norma Brasileira de Contabilidade NBC PA 13(R2), torna pública a abertura de inscrições e estabelece
as normas para a realização da 16ª EDIÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (EQT) para registro no Cadastro Nacional de
Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e para atuar em auditoria de instituições reguladas pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e para atuação nas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB)
e sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
O Exame de que trata o Edital será composto de 4 (quatro)
provas: a) Prova de Qualificação Técnica Geral (QTG); b) Prova
específica para os contadores que pretendam atuar em auditoria de
instituições reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
c) Prova específica para os contadores que pretendam atuar em auditoria de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil (BCB); d) Prova específica para os contadores que pretendam
atuar em auditoria de sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
As provas serão escritas, com questões para respostas objetivas e questões para respostas dissertativas.
Os contadores que pretendam atuar em auditoria de instituições reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
atuar em auditoria de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil (BCB) e/ou sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que estejam regularmente inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes
(CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) estarão dispensados da Prova de Qualificação Técnica Geral.
Os contadores que não estejam inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e que pretendam atuar em auditoria de instituições reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
atuar em auditoria de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil (BCB) e/ou sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), além da prova de Qualificação Técnica Geral, deverão, também, se submeter à prova Específica.
As Folhas de Respostas das questões dissertativas das provas
específicas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Banco
Central do Brasil (BCB) e da Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) somente serão corrigidas se o(a) candidato(a) estiver inscrito(a) no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) ou se for aprovado(a) na
prova de Qualificação Técnica Geral.
As provas serão aplicadas nas mesmas datas e hora em todo
o território nacional, ajustando-se, para tanto, as diferenças de fuso
horário, cabendo a sua aplicação ao Sistema CFC/CRCs.
Local e Período de inscrições - As inscrições deverão ser
efetuadas somente no Sistema EQT disponível no portal do CFC:
(www.cfc.org.br), solicitada no período entre 9 horas do dia 16 de
maio de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 30 de junho de 2016,
observando o horário oficial de Brasília/DF.
A Taxa de Inscrição para cada uma das provas será de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), a ser recolhida, em guia própria, em
favor do CFC.
Datas e horário de aplicação das provas: 22 de agosto de
2016 - Prova de Qualificação Técnica Geral; 23 de agosto de 2016 Prova específica para atuação em auditoria nas instituições reguladas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), das 14h às 18h horário de Brasília-DF; 24 de agosto de 2016 - Prova específica para
autuação em auditoria nas instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil (BCB), das 14h às 18h - horário de BrasíliaDF; 25 de agosto de 2016 - Prova específica para atuação nas sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP), das 14h às 18h - horário de Brasília-DF.
O edital completo estará disponível no portal do CFC
(www.cfc.org.br) após a publicação no Diário Oficial da União.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE N o- 1/2016
Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços
Gráficos
A CPL do CFFa informa o seguinte resultado: Licitantes
vencedoras: Gráfica e Editora Ideal Ltda (CNPJ n. 00.433.623/000158) foi a vencedora dos itens 1, 2, 4 e 5; valor total dos serviços: R$
18.940,00 (dezoito mil novecentos e quarenta reais); Esplanada Gráfica e Editora Ltda (CNPJ n. 05.129.961/0001-14), foi a vencedora
dos item 3; valor total dos serviços: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos
reais). dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Campanha Nacional de Divulgação.
Brasília, 24 de março de 2016.
ANA LÚCIA RODRIGUES TORRES
Presidente da CPL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2016
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 16/03/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no ramo de plano ou seguro privado de assistência à saúde para a prestação de serviços de assistência
médico-hospitalar, laboratorial, exames complementares e serviços
auxiliares de diagnósticos, terapia e internações, na modalidade COLETIVO, DO TIPO PLANO BÁSICO EM ENFERMARIA - COBERTURA NACIONAL E DO TIPO OPCIONAL - APARTAMENTO INDIVIDUAL COM BANHEIRO PRIVATIVO ? COBERTURA
NACIONAL, incluindo REEMBOLSO onde não tiver rede própria de
atendimento, para os funcionários ativos do CFM e seus dependentes
diretos, todos a PREÇO PER CAPITA, no total estimado de 242
(duzentas e quarenta e duas) vidas, conforme informações registradas
no cadastro de pessoal desta Autarquia no mês de janeiro de 2015,
mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
NOELYZA BRASIL VIEIRA FERNANDES
Noelyza
(SIDEC - 29/03/2016) 925158-00001-2016NE000001

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo nº 04/2016 ao Contrato CFMV nº 06/2012,
firmado em 15/03/2012, com o Serviço Federal de Processamento de
Dados - SERPRO (CNPJ: 33.683.111/0001-07); Objeto: Prorrogação
do prazo de vigência do contrato até 14/03/2017 e reajuste do valor
do contrato mediante aplicação do IPCA; Fundamento Legal: art. 57,
inc. II, da Lei nº 8.666/93; Processo: 231/2016; Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de
Software; Valor: R$ 7.593,12; Notas de Empenho: nº 150, de
03/02/16, e nº 191, de 23/02/16 ; Signatários: pelo contratante, Benedito Fortes de Arruda, Presidente, e, pelo Contratado, Marcio André Martimbianco Brigidi, Superintendente da SUNCE/SERPRO.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 7/2016
O CFMV, por intermédio de seu Presidente, torna público o
resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 07/2016, para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza
continuada de limpeza, conservação e higienização do CFMV, sendo
o objeto desta licitação ADJUDICADO e HOMOLOGADO à empresa: R M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME (CNPJ: 15.278.975/0001-53) - Valor Global: R$ 226.500,00.
Fundamento: P.A. nº 6890/2015, Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02 e
Decretos nºs 3.555/2000 e 5.450/2005.

JOSÉ MARTONIO ALVES COELHO
Presidente do Conselho
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016033000184

BENEDITO FORTES DE ARRUDA

Espécie: Termo de Contrato nº 0007/2016 firmado entre o Conselho
Regional de Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04
e a empresa SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS
S.A; CNPJ: 07.432.517/0001-07. Objeto: Serviços de impressão corporativa de abrangência nacional com locação de equipamentos, fornecimento continuo de suprimentos e consumíveis de impressão (exceto papel), solução completa de gerenciamento e suporte técnico
preventivo e corretivo on-site. Valor estimativo do Contrato: R$
100.410,48 (cem mil e quatrocentos e dez reais e quarenta e oito
centavos). Vigência: 21.03.2016 a 21.03.2017. Data de Assinatura do
Contrato: 15 de Março de 2016.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA
DA 5ª REGIÃO
EDITAL N o- 1, DE 28 DE MARÇO DE 2016
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
A Presidente do CRB-5, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a convocação para a entrega da documentação relativa
à avaliação de títulos dos cargos de nível superior do concurso público 01/2016.
1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Os documentos deverão ser encaminhados e postados,
exclusivamente por via SEDEX, a Central de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX (CONCURSO PÚBLICO - CRBs), Caixa Postal
28203, CEP: 01234-970, São Paulo (SP). Não serão aceitos, em
hipótese alguma, títulos encaminhados via fax e (ou) via correio
eletrônico.
1.2 O candidato deverá, às suas expensas, providenciar a
documentação relacionada no item 11 do edital normativo, que deverá
ser enviada juntamente com o formulário preenchido, até o dia 01 de
abril de 2016.
A íntegra da convocação, com a relação completa de candidatos habilitados para envio da documentação; assim como demais
informações, está disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br/concursopublico2015crB.aspx
Salvador, 28 de março de 2016.
FABIOLA BARBOSA DA SILVA SOUZA

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA
DA 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N o- 2/2016
O Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região CRB-6 torna público que fará realizar às 17:00 horas do dia
06/04/2016 a licitação pública na modalidade Carta Convite, tipo
menor preço, conforme especificações abaixo:
OBJETO: O objeto do presente Convite é a prestação de
serviços de assessoria contábil e financeira, atendendo as demandas
do Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região, por um prazo
de 12 meses ininterruptos, conforme item 2.1 do edital.
LOCAL DE ABERTURA: sede do CRB-6, na Avenida
Afonso Pena, nº 867, salas 1.110/1.112, bairro Centro, CEP 30.130002, na cidade de Belo Horizonte/MG.
RETIRADA DO EDITAL: Sede do CRB-6, no endereço
acima mencionado ou através do e-mail crb6@crb6.org.br.
OBSERVAÇÕES: Informações complementares (31) 32224087 / 3213-5644 / 3224-8355 ou através do e-mail
crb6@crb6.org.br.
Belo Horizonte, 28 de março de 2016.
MARIZA MARTINS COELHO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SÃO PAULO
EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Adesão à Ata de Registro de Preços. Órgão Aderente: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Órgão
Detentor da Ata: Universidade Federal de São Paulo - Hospital Universitário da UNIFESP. Pregão Eletrônico nº 259/2015. Signatário da
Ata: Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda. Objeto: Aquisição de Papel Sulfite A4, 75g/m, Quantidade: 3.000 resmas. Preço
total: R$ 28.950,00 (vinte e oito mil novecentos e cinquenta reais).

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

