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não cumprir as regras previstas neste edital, e deixar de comparecer
ao procedimento de verificação na data, no horário e local
designados, caso possua nota para tanto, passará a figurar apenas na
listagem da ampla concorrência. 2.1.4 Será eliminado do concurso o
candidato, de que trata o subitem anterior, que não possua nota para
figurar na listagem de ampla concorrência. 2.2 Não haverá segunda
chamada para a realização do procedimento, em hipótese alguma. 2.3
Não será admitido ingresso de candidato no local de realização do
procedimento administrativo após o horário fixado para sua chegada.
2.4 A verificação da condição declarada consistirá no
comparecimento pessoal do candidato ante a banca avaliadora,
formada por 3 (três) membros. 2.4.1 O procedimento de verificação
será de responsabilidade da Comissão do Concurso do CREF8. 2.5
No dia do procedimento de verificação, o candidato deverá
apresentar a seguinte documentação: a) um dos documentos de
identidade, original, conforme subitem 11.8 do Edital nº 1, de 29 de
março de 2018. b) declaração, disponibilizada no endereço
http://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/emandamento/cref8.aspx devidamente impressa, preenchida e assinada;
c) fotografia individual colorida, tamanho 15 cm x 20 cm, com fundo
branco e placa com a data em que a fotografia foi tirada, de seu
tronco, cabeça e braços, sendo que a cabeça e os braços deverão
estar descobertos. 2.5.1 A fotografia a que se refere à alínea "c" do
subitem anterior deverá ser recente, datada de, no máximo, 30
(trinta) dias anteriores à data de publicação deste edital. 2.6 O
candidato que não apresentar o documento citado na alínea "a" do
subitem 2.3 deste edital não participará do procedimento
administrativo de verificação da condição de candidato negro e será
considerado ausente, para todos os efeitos, e terá o seu julgamento
conforme subitens 2.1.3 e 2.1.4 deste edital. 2.7 O candidato que não
apresentar os documentos citados nas alíneas "b" e "c" do subitem
2.3 deste edital terá a continuidade de sua participação, no
procedimento administrativo de verificação da condição de candidato
negro, avaliado pela banca avaliadora e pela Comissão do Concurso
do CREF8. 2.7.1 Caso a banca avaliadora e a Comissão do Concurso
do CREF8 avaliem que a falta de apresentação dos documentos
citados nas alíneas "b" e "c" do subitem 2.5 deste edital prejudicam
o procedimento administrativo, o candidato será considerado ausente,
para todos os efeitos, e terá o seu julgamento conforme subitens
2.1.3 e 2.1.4 deste edital. 2.8 O candidato que não seguir as
orientações da banca será eliminado da etapa de verificação da
condição de candidato negro e, consequentemente, da lista reservada
aos candidatos negros. 2.9 A avaliação da condição declarada
considerará o fenótipo do candidato. 2.10 Será considerado negro o
candidato que assim for reconhecido por pelo menos um dos
membros da banca. 2.10.1 Para o candidato não ser considerado
negro, a decisão da banca tem de ser unânime. 2.11 Os candidatos
que não forem reconhecidos pela banca como negros terão o seu
julgamento conforme subitens 2.1.3 e 2.1.4 deste edital. 2.12 Na
hipótese de a banca constatar falsidade na declaração feita pelo
candidato poderá ser enviada a documentação à Polícia Federal para
apuração da existência ou não de crime, nos termos da legislação
penal vigente. 2.13 O enquadramento ou não do candidato na
condição de pessoa negra não se configura ato discriminatório de
qualquer natureza. 2.14 A avaliação da banca quanto ao
enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra,
terá validade apenas para este concurso. 2.15 O resultado preliminar
da verificação da condição declarada para concorrer às vagas
reservadas aos candidatos negros será publicado no endereço
http://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/emandamento/cref8.aspx na data provável de 01 de novembro de
2018.
JEAN CARLO AZEVEDO DA SILVA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO - CREF8/AM -AC-RO-RR,
no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o disposto
no art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no
art. 11 da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - CPL/CREF8/AM-AC-RO-RR, no procedimento
licitatório referente ao Pregão Presencial nº 011/2018 CPL/CREF8/AM-AC-RO-RR; CONSIDERANDO, o teor do
Parecer
nº.
044/2018
ASSERJUR,
de
18/10/2018;
CONSIDERANDO, a inexistência de qualquer vício ou
irregularidade. resolve: I - HOMOLOGAR E ADJUDICAR: o
resultado do Pregão Presencial nº 011/2018 - CPL/CREF8/AMAC-RO-RR, relativo objeto: Eventual aquisição de aparelhos
telefônicos celulares, desbloqueados, tipo smartphone Android,
para atender as necessidades do Conselho Regional de Educação
Física da 8ª Região - CREF8/AM-AC-RO-RR, conforme Termo de
Referência (Anexo I do Edital), que declarou vencedora a empresa
K R F MAIA - ME: Item 01: Valor Unitário de R$ 4.400,00
(Quatro mil e quatrocentos reais). II - DETERMINAR, ao setor
competente a convocação da proponente vencedora para assinatura
da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.
Manaus, 19 de outubro de 2018.
JEAN CARLO AZEVEDO DA SILVA

Nº 202, sexta-feira, 19 de outubro de 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO DISTRITO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

PAD Nº 159/2017 - Contratante: Conselho Regional de Enfermagem
do Distrito Federal - CNPJ: 03.875.295/0001-38; Contratada: Artes
Gráficas e Editora Pontual Ltda. - EPP - CNPJ: 00.393.793/0001-56
Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção de
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Valor da
contratação:
R$
24.348,50.
Dotação
orçamentária:
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002. Empenho nº 479/2018. Pregão Eletrônico
nº 08/2018. Data da assinatura: 10/10/2018. Brasília-DF.

PAD COREN-TO Nº 188/2018
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 12/2018 - Pregão nº 12/2018.
Vigência: 18/09/2018 a 18/09/2019. Valor Global: 35.910,00.
Empresa REQUINTE BUFFET EIRELI-ME.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DE MINAS GERAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem, intima
a Técnica de Enfermagem Maria Geralda do Prado, inscrita no CPF
sob o nº 639.992.266-68, denunciada no processo ético nº
1488/08/2017, para comparecer no dia 24 (vinte e quatro) de outubro
do corrente ano, às 15:00 h (quinze horas), na sede do Conselho
Regional de Enfermagem de Minas Gerais, situada na Rua da Bahia,
916 - 9º andar - Centro, em Belo Horizonte, para o julgamento do
referido processo ético.
Belo Horizonte, 18 de outubro de 2018.
CARLA PRADO SILVA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DA PARAÍBA
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 3/2018
O COREN/PB, por intermédio da sua Presidente, torna
público, para ciência dos interessados, a realização do Chamamento
Público Nº. 03/2018, para consulta de IMÓVEL disponível para
possível aquisição e futura instalação da Sede do COREN-PB na
cidade
de
João
Pessoa-PB.
Edital
disponível
em:
www.corenpb.gov.br, na aba "Licitações", ou solicitado no e-mail
corenpb.sec@hotmail.com. Propostas: até 20 de Novembro de 2018,
até às 17h:00min, na sede do COREN/PB.
João Pessoa, 18 de Outubro de 2018.
RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DE PERNAMBUCO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018-COREN-PE
Processo nº 562/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada
serviços de assistência odontológica para suprir as necessidades do
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme
condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O
Edital poderá ser obtido no site do Banco do Brasil através do
endereço eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br nº 737876 ou no
site do Coren-PE, aba institucional, licitações. Recebimento das
propostas na plataforma eletrônica dar-se-á das 08h00 do dia
19/10/2018. Abertura das Propostas: 05/11/2018 às 09h45 e disputa
de lances às 10h00 do mesmo dia(horário de Brasília). Solicitações de
esclarecimentos deverão ser enviadas ao endereço eletrônico:
licitacao@coren-pe.gov.br.
Recife, 17 de outubro de 2018.
LUCAS ALDENETO DA SILVA
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DE SÃO PAULO

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 13/2018 - Pregão nº 12/2018.
Vigência: 18/09/2018 a 18/09/2019. Valor Global: 31.990,00.
Empresa AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS
LTDA-ME. DATA DA ASSINATURA: 18/09/2018.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins COREN-TO.
CONTRATADA:
SUMUP
SOLUÇÕES
DE
PAGAMENTO BRASIL LTDA. CNPJ: 16.668.076/0001-20.
OBJETO: Aquisição de máquinas para pagamentos com cartão de
débito e crédito. VALOR: R$ 1.194,00 (mil cento e noventa e quatro
reais). DOTAÇÃO: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de
Informática. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação, Art. 24 da Lei
Federal 8.666/93 e alterações.
PAD COREN-TO Nº. 179/2018.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins COREN-TO. CONTRATADA: DIVIPLACAS COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS LTDA. CNPJ: 13.456.993/0001-52.
OBJETO: Contratação de empresa para remanejar divisórias.
VALOR: R$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta
centavos). DOTAÇÃO: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e
conservação de bens móveis, imóveis e instalações. LICITAÇÃO:
Dispensa de Licitação, Art. 24 da Lei Federal 8.666/93 e
alterações.
PAD COREN-TO Nº. 221/2018.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018
Processo nº 208/2018 - Pregão Eletrônico nº 014/2018.
UASG 926347. Objeto: Aquisição de materiais gráficos e de
comunicação visual para o 21º CBCENF. Edital: 22/10/2018 das 09
às 17 horas. Endereço: Av. Teotônio Segurado, Quadra 201 Sul, Conj.
01, Lote 11, Sala A, Palmas/TO. Entrega das propostas: a partir de
22/10/2018 às 09 horas no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura
das
propostas:
05/11/2018
às
09h00
site
www.comprasgovernamentais.gov.br.
DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DA BAHIA - CREA/BA, inscrito no CNPJ/MF nº
15.233.026/0001-57, por intermédio do seu Presidente, torna pública
a Homologação e Adjudicado do Processo n.º 45.856/2018, do Pregão
Presencial nº 08/2018, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
a contratação de empresa especializada para fornecimento de 02(dois)
servidores montados em rack de 19 polegadas com instalação,
licenças de Windows Server 2016 (versão Datacenter), licenças do
Vmware Vsphere Essentials Plus Kit e software de backup, conforme
Edital e seus Anexos, em favor da empresa: CHIPCIA
INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 00.761.147/000102, com o preço global de R$330.00,00 (trezentos e trinta mil reais)
com fulcro no artigo 4º inciso XXII da Lei 10.520/2002.
Em 9 de outubro de 2018
FRANCISCO JOSÉ CARVALHO SANTA BÁRBARA
Pregoeiro

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018
O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo torna
públicas a adjudicação e a homologação do Pregão Eletrônico nº
20/2018, cujo objeto é a contratação de serviço de organização de
eventos, à empresa BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO
E PRODUÇÃO EIRELI, CNPJ 20.040.269/0001-09.
Demais informações podem ser obtidas no site do CorenSP (www.coren-sp.gov.br). Vistas ao processo administrativo estão
franqueadas a todos os interessados, obedecidos os prazos e
demais condições, conforme legislação.
Em 18 de outubro de 2018
RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
Presidente

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05302018101900176

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO CEARÁ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018
Às 14:00h do dia 15 de outubro de 2018 após análise e
julgamento da proposta conforme Processo nº 201805991/2018,
Pregão Presencial 9/2018, a Pregoeira Isabel Patrícia Verçosa do
Nascimento, ADJUDICA a empresa SUPRIMAX COMERCIAL
LTDA - EPP os itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21,22, 23 e 24, conforme quadro resultado da
adjudicação:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

