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AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 419/2015.
O Presidente do CAU/BR ratifica, na forma do art. 26 da Lei

8666, de 1993, o ato de reconhecimento da situação autorizadora da
contratação direta, com inexigibilidade de licitação ao amparo do art.
25, caput e inciso I da mesma Lei, da empresa IMAGEM GEO-
SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ n° 67.393.181/0001-34.
Objeto: Prestação de serviços de Atualização do Sistema de Inte-
ligência Geográfica (IGEO). Valor total: R$ 111.121,51 (cento e onze
mil cento e vinte e um reais e cinquenta e um centavos).

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE GOIÁS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo 202166/2014/Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de reforma predial do imóvel localizado na Avenida 136,
nº 797, Ed. New York Square, Salas 1008, 1009 e 1010B, Setor Sul,
Goiânia/GO/ Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Goiás - CAU/GO/Contratada: RAMÁ CONSTRUTORA LTDA-ME-
CNPJ 14.426.103/0001-22/ Valor do contrato: R$ 12.725,00 (doze

mil setecentos e vinte e cinco reais)/Modalidade: Dispensa/Empenho
nº 56 - 6.2.2.1.1.01.04.04.04.026- Reforma de Bens Imóveis de Ter-
ceiros/ Contrato assinado em 03/02/2015 / Vigência: 90 (noventa)
dias a partir da assinatura do contrato/Signatários: Arnaldo Mas-
carenhas Braga (contratante) e Sílvio Silva de Lima (contratada).

Processo 218011/2015/Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de consultoria para elaboração de projeto de sistema de
climatização para a sede definitiva do CAU/GO/Contratante: Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO/ Contratada:
FPM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- CNPJ
13.419.410/0001-13/Valor do contrato: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
/Modalidade: Dispensa/Empenho nº 80 - conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004
- Outras consultorias/Contrato assinado em 11/02/2015 / Vigência: 60
(sessenta) dias a partir da assinatura do contrato/Signatários: Arnaldo
Mascarenhas Braga (contratante) e Fernando Pereira Miranda (con-
tratada).

Processo 218005/2015/Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de locação e instalação de equipamentos de
climatização evaporativos/Contratante: Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo de Goiás - CAU/GO/Contratada: ALFA CLIMATIZAÇÃO
LTDA-ME- CNPJ 07.775.865/0001-79/Valor do contrato: R$
2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) mensal/Modalidade:
Dispensa/Empenho nº 79 - conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de
Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos/Contrato assinado em
10/02/2015/Vigência: 120 (cento e vinte dias) dias a partir da as-
sinatura do contrato/Signatários: Arnaldo Mascarenhas Braga (con-
tratante) e André Luiz Limírio (contratada).

Processo 308792/2015/Objeto: Contratação de empresa especializada
para instalação de 3 (três) aparelhos condicionadores de ar e ma-
nutenção dos mesmos/Contratante: Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo de Goiás - CAU/GO/Contratada: ROFE CONSTRUÇÃO E
COMÉRCIO LTDA ME- CNPJ 21.135.490/0001-03/Valor do con-
trato: R$ 1.410,00 (Um mil quatrocentos e dez reais) para a instalação
e R$ 390,00 (Trezentos e noventa reais) mensais para a manutenção
dos 03 condicionadores de ar / Modalidade: Dispensa/Empenho nº
442 - conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adaptação
e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e nº 443
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Mó-
veis/Contrato assinado em 05/11/2015/Vigência: 120 (cento e vinte
dias) dias a partir da assinatura do contrato/Signatários: Arnaldo Mas-
carenhas Braga (contratante) e Thales Costa Ferreira Rosa (contra-
tada).

Processo 312734/2015/Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de Serviços de Assessoria Contábil/Contratante: Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO/Contratada:
EVOLUÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
EIRELI- CNPJ 06.347.374/0001-64/Valor do contrato: R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais)/Modalidade: Convite/Empenho nº 523 -
conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil/Contrato assi-

nado em 28/12/2015/Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura
do contrato/Signatários: Arnaldo Mascarenhas Braga (contratante) e
Weder Cadorso Gomes (contratada).

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo: 271957/2015/Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao contrato
de locação de espaço físico com serviços de buffet para festividade
em comemoração ao Dia do Arquiteto/Contrato nº 12/2015/Contra-
tado: SPLENDORE ESPAÇO EVENTOS LTDA-ME - CNPJ
10.856.377/0001-09/Valor do aditivo: R$ 13.775,20/Empenho nº 519
- conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas
e Equipamentos e 520 - conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de
Alimentação/Data da assinatura: 14/12/2015/Assinam: Arnaldo Mas-
carenhas Braga (contratante) e Cassimira Barreira Lemos Bonfim
(contratada).

Processo: 309594/2015/Objeto: Terceiro Termo Aditivo de prorro-
gação do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pes-
soal/Contrato nº 34/2012/Contratado: CLARO S.A - CNPJ
40.432.544/0001-47/Empenho nº 497 - conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.020 -
Despesas com Telecomunicações/Data da assinatura: 22/10/2015/As-

sinam: Arnaldo Mascarenhas Braga (contratante) e Thiago Ferreira
Gomes (contratada).

Processo: 307667/2015/Objeto: Terceiro Termo Aditivo ao contrato
múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos nº
9912299126/ Contrato nº 9912299126/Contratado: EMPRESA BRA-
SILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CNPJ
34.028.316/0013-47/Valor do aditivo: R$ 26.328,78 (Vinte e seis mil
trezentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos)/ Empenho nº
460 - conta: 6.2.2.11.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telé-
grafos/Data da assinatura: 28/10/2015/Assinam: Arnaldo Mascarenhas
Braga (contratante) e Sérgio Douglas Repolho Negri e Gilberto Silva
de Moura (contratada).

Processo: 151547/2014/Objeto: Quarto Termo Aditivo de reajuste do
contrato de prestação de serviços de limpeza, conservação e co-
pa/Contrato nº 21/2012/Contratado: CENTRO-OESTE ADMINIS-
TRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 05.485.681/0001-49/Valor
do aditivo: R$ 2.710,93 (dois mil, setecentos e dez reais e noventa e
três centavos) mensal/ Empenho nº 184 - conta:
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de reparos, adaptação e conservação
de bens móveis e imóveis/Data da assinatura: 09/04/2015/Assinam:
Arnaldo Mascarenhas Braga (contratante) e Cilmar José de Oliveira
(contratada).

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015

Repetição

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás autarquia
federal, CNPJ 14.896.563/0001-14, com sede na Av. Engenheiro Eu-
rico Viana nº 25 Ed. Concept Office 3º andar, Vila Maria José, CEP
74815-465, em Goiânia, Goiás por intermédio do Pregoeiro e dos
membros da Equipe de Apoio de Licitação do Pregão Presencial nº
11/2015 - REPETIÇÃO, torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que as 08h30 (oito horas e trinta minutos), horário de
Brasília/DF, do dia 14 de janeiro de 2016, na sede do CAU/GO, será
realizada a reunião de recebimento e abertura dos envelopes Proposta
e Documentação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015 - RE-
PETIÇÃO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado à CONTRA-
TAÇÃO, DE EMISSORA DE RÁDIO PARA PRODUÇÃO DE
SPOTS, SOB DEMANDA, E VEICULAÇÃO, DETERMINADA
SOB DEMANDA, DE ATÉ 330 INSERÇÕES, conforme especifi-
cações constantes no Edital e seus anexos, nos termos das Leis nº
8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decretos nº 3.555/2000 e nº 6.204/2007
e Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares
aplicáveis a espécie, em atendimento ao processo administrativo nº
313200/2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás autarquia
federal, CNPJ 14.896.563/0001-14, com sede na Av. Engenheiro Eu-
rico Viana nº 25 Ed. Concept Office 3º andar, Vila Maria José, CEP
74815-465, em Goiânia, Goiás por intermédio do Pregoeiro e dos
membros da Equipe de Apoio de Licitação do Pregão Presencial nº
13/2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que as
08h30 (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília/DF, do dia 15
de janeiro de 2016, na sede do CAU/GO, será realizada a reunião de
recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação para
o PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015, tipo MENOR PREÇO, des-
tinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, RELATIVO À ELABO-
RAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO
DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRAS, conforme especificações
constantes no Edital e seus anexos, nos termos das Leis nº 8.666/1993
e nº 10.520/2002, Decretos nº 3.555/2000 e nº 6.204/2007 e Lei
Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares apli-
cáveis a espécie, em atendimento ao processo administrativo nº
326368/2015.

Os editais e seus anexos encontram se disponíveis no en-
dereço citado ou no site www.caugo.org.br

Goiania, 28 de dezembro de 2015.
ROMEU JOSÉ JANKOWSKI JÚNIOR

Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

EDITAL Nº 3, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015
RETIFICAÇÃO DE EDITAL N° 1/2015 - CONCURSO

PÚBLICO Nº 1/2015 PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E
DE NÍVEL SUPERIOR

O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de
suas atribuições legais, torna pública a retificação do Edital Nor-
mativo nº 01/2015; conforme a seguir especificado, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado.

1. Alterar os subitens 1.1.2, 1.2.2 e 2.1.2, no ANEXO I -
Requisitos e Atribuições dos cargos, que passam a ter as seguintes
redações:

1.1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - ÁREA: ADMINIS-
T R AT I VA

1.1.2 ATRIBUIÇÕES: Execução de atividades técnicas, ad-
ministrativas, logísticas, de suporte, além de outras atividades de
mesmo nível de complexidade em sua área de atuação, relativas ao
exercício das competências legais a cargo do Conselho Federal de
Psicologia, ressalvadas as privativas de carreiras específicas, bem
como as atividades de recepção, exigindo-se escolaridade de nível
médio.

1.2 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - ÁREA: CONTÁBIL
1.2.2 ATRIBUIÇÕES: Atender ao público externo e interno,

anotando recados e informações de interesse do serviço; Confeccionar
orçamentos e respectivas reformulações e remanejamento para aten-
der às exigências do Governo Federal; Classificar e digitar toda a
documentação contábil; Elaborar balancetes mensais, Balanço Finan-
ceiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das variações Ativas e
passivas, comparativo da receita e despesa orçada com a realizada;
Fazer lançamento e a apuração da receita de cada mês; Elaborar a
prestação de contas para o Tribunal de Contas da União; Realizar a
conciliação Bancária de todas as contas do Conselho, assim como as
aplicações; Suprir o caixa de fundos para controle, acompanhamento
e fechamento do movimento mensal; Fazer a conferência a partir dos
balancetes dos CRPs para controle, acompanhamento e fechamento
mensal; Manter a organização dos arquivos contábeis em pastas para
a manutenção de documentos contábeis e financeiro; Digitar docu-
mentos demonstrativos complementares da Contabilidade; Redigir do-
cumentos em geral; Fazer planilhas em geral; e demais atribuições
inerentes ao cargo/área. Estão excluídas dessas atividades as de au-
ditoria de modo a preservar a independência no controle da atividade
contábil do órgão.

2.1 ANALISTA TÉCNICO - ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS
E HUMANAS

2.1.2 ATRIBUIÇÕES: Fornecer suporte ao planejamento, à
coordenação e à execução dos projetos e atividades dos órgãos co-
legiados do Conselho; identificar, desenvolver e propor melhorias nos
sistemas, procedimentos e métodos administrativos; coordenar a or-
ganização e secretaria de reuniões; Preparar pareceres, relatórios e
compilações sobre assuntos técnico; Auxiliar na Administração e con-
trole de projetos e convênios; Atender solicitações dos Conselhos
Regionais de Psicologia; Auxiliar na organização de Seminários, Sim-
pósios no que tange a programação Científica; Acompanhar a im-
plementação das resoluções e demais instrumentos normativos que
regulamentam a profissão, informando e apoiando os CRPs conforme
suas demandas; Auxiliar no recebimento e estudo dos processos de
ética, comunicar as partes, administrar toda sua tramitação no Con-
selho e arquivar; Realizar outras tarefas da mesma natureza, sempre
que solicitado; e demais atribuições inerentes ao cargo/área. Estão
excluídas das atividades do cargo as atividades de consultoria jurídica
e atuação em processos em que o órgão seja parte ou tenha interesse,
tendo em vista se trata de função privativa de advogado, conforme
estabelece o art. 1o, incisos I e II da Lei 8.906/94.

MARIZA MONTEIRO BORGES
Conselheira-Presidente

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº 038/2014 - Espécie: Prorrogação do Contrato Múltiplo de
Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912368241, celebrado
entre o Conselho Federal de Química e a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT. Objeto: Prestação de Serviços e Venda
de Produtos. Vigência 31/12/2015 a 30/12/2016.

Processo n. 008/2015 - Espécie: Contrato celebrado entre o Conselho
Federal de Química e a empresa Central Cartuchos Ltda. - ME.
Objeto: Aquisição de 01 (uma) Impressora de cheques, Marca Be-
matech, Modelo DP-20, com garantia de 36 meses, para a sede do
CFQ. Pregão Eletrônico n. 006/2015. Valor: R$ 1.666,00.

Processo nº 033/2015 - Contratante: Conselho Federal de Química.
Contratada: Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda. Ob-
jeto: Contrato, por 12 (doze) meses, para prestação de serviços de
consultoria nas áreas de contabilidade, legislação fiscal, trabalhista e
tributária. Valor anual R$ 1.765,00. Vigência: 25/01/2016 a
24/01/2017.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie : 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº PP 07/2014 - CON-
TRATADA: OPEN POINT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA - CNPJ nº 07.676.013/0001-24. OBJETO DO ADITIVO: O
presente aditivo ao contrato entre as partes qualificadas nos autos e
por seus representantes legítimos e capazes, tem como objetivo a
prorrogação do contrato por mais um período de 12 (doze) meses.
DATA: 17 de dezembro de 2015.
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