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CONTRATO Nº 3/2017/CFA

PROCESSO Nº 476900.000955/2017-10

 

TERMO DE CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A
METAPHOR CONSULTORIA
MARKETING E SISTEMAS LTDA,
PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, de um lado:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, Autarquia Federal, criada pela Lei nº
4.769, de 09/09/65, com sede no Setor de Autarquias Sul – Quadra 1 – Bloco “L” –
Edifício CFA – Brasília/DF, e inscrito no CNPJ sob nº 34.061.135/0001-89, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu
Presidente, Adm. Wagner Huckleberry Siqueira; e de outro lado,
METAPHOR CONSULTORIA MARKETING E SISTEMAS LTDA , inscrita no CNPJ
sob nº 03.781.547/0001-60, estabelecida na Rua Conde de Bonfim, 850 0 Bl.01 –
1.202 – Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.530-002, representada neste ato pelo seu
sócio principal, Sr. Jaime Frederico Gutbrod Caruso, inscrito no Cadastro de Pessoa
Física sob o nº 178.798.177-00 e Identidade nº 20.299-D CREA-RJ, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.
Os CONTRATANTES resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da dispensa
de licitação exarada nos autos do Processo Administrativo nº 476900.000955/2017-
10, em observância aos termos do art. 24, II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas, condições e
obrigações:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de
consultoria técnica especializada para elaboração do Termo de Referência visando a
aquisição de Sistema de Autoatendimento e Corporativo para Conselhos de Classe,
totalmente integrado e web, por meio de procedimento licitatório.
1.2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1.2.1. A consultoria técnica, em conjunto com a Comissão Especial de Apoio
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Técnico – CEAT , deverá constituir as especificações técnicas a serem aplicadas no
Termo de Referência que norteará o procedimento licitatório para aquisição de
Sistema de Autoatendimento e Corporativo integrado e web, definindo a descrição
dos módulos necessários à customização do sistema, as certificações pertinentes, o
cronograma de execução dos serviços e, ainda, o levantamento do valor estimativo
para a realização da licitação.
1.2.2.  A consultoria prestará, também, o assessoramento ao Pregoeiro em
todas as etapas da licitação, acompanhando, analisando e equacionando eventuais
problemas que por ventura existirem até a conclusão do certame, promovendo a
emissão de pareceres, quando necessário.
2. CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. A vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado nos termos do
Art. 57 da Lei 8.666/93.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES
3.1. Este contrato não constitui nenhum vínculo societário ou trabalhista
entre as partes, que permanecem independentes uma em relação à outra. Uma parte
não poderá ser responsabilizada por atos ou omissões da outra parte.
3.2. Este Contrato não estabelece nenhum vínculo empregatício de
responsabilidade entre as partes, direta ou indiretamente, para execução dos
serviços contratados.
3.3. Na hipótese de ser uma parte, a qualquer título, obrigada ao pagamento
de tributos ou contribuições devidas a empregados, prepostos ou prestadores de
serviços contratados diretamente pela outra parte, deverá esta ressarcir a parte
lesada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todas as quantias que esta tenha
despendido a tais títulos, acrescidos de todas e quaisquer verbas que incidam sobre
as obrigações referidas nesta cláusula, inclusive as que sejam direta ou indiretamente
desembolsadas pela parte lesada para permitir o integral recebimento do seu crédito.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será o CONTRATANTE
responsável pelos seguintes itens:
4.1.1. Prestar informações e esclarecimentos, bem como proporcionar todas
as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir as condições
estabelecidas neste Contrato;
4.1.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa
por ela indicada;
4.1.3. Permitir o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA, devidamente
identificados aos locais onde devam executar os serviços, tomando todas as
providências necessárias que garantam o livre desempenho de suas atividades;
4.1.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços,
que deverá proceder à rigorosa fiscalização da execução do serviço, devendo anotar
em livro de ocorrências as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento
formal por relatório, à autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador;
4.1.5. O CONTRATANTE deverá notificar formalmente a CONTRATADA, a
ocorrência de irregularidades que a fiscalização identificar na execução do serviço,
até para que possa a empresa proceder reparos;
4.1.6. Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento. 
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Prestar os serviços de acordo com o que consta neste instrumento, na
proposta da CONTRATADA, e ainda ser responsável pela observância das leis,
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decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato;
5.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e
acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;
5.3. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
durante a execução dos serviços, prestando os esclarecimentos que se fizerem
necessários;
5.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros,
provocados por negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou
prepostos envolvidos na execução do objeto;
5.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
5.6. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contidas neste Termo;
5.7. A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese,
subcontratar todos os serviços objeto do contrato.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do
orçamento próprio do CFA, da verba consignada nos Elementos de Despesa n°
6.2.2.1.1.01.04.04.002.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE
PAGAMENTO
7.1. Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ 7.150,00 (sete mil,
cento e cinquenta reais).
7.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação. 
7.3. O pagamento será realizado pelos serviços efetivamente prestados,
sendo acordado o pagamento na seguinte forma:
7.3.1. Parcela 01/02 referente a 50% do valor global contratado após a
conclusão do Termo de Referência;
7.3.2. Parcela 02/02 referente a 50% do valor global contratado após a
conclusão do certame (finalização de todo processo).
7.4. Os pagamentos serão realizados através de  cobrança bancária ou
depósito, em moeda corrente nacional, até o 10º (décimo) dia útil contado da data
de entrega dos respectivos documentos de cobrança, os quais deverão ser
entregues até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a dos serviços prestados e
mediante  apresentação  das  notas  fiscais ou faturas, devidamente atestadas pela
CONTRATANTE,  que será de responsabilidade de um dos membros da Comissão
Especial de Apoio Técnico – CEAT.
7.5. Em caso de atraso no pagamento, indicirá multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor devido, além de juros de 0,5% (zeo vírgula cinco por certo) ao mê,
calculado “pro rata die” e correção monetária pelo índice IPC-A/FGV correspondente
ao período.
7.6. O pagamento é condicionado à apresentação dos seguintes
documentos, por parte da CONTRATADA:
a) Certificado de regularidade do FGTS, com a apresentação do Certificado de
Regularidade de Situação – CRS, fornecido pela Caixa Econômica federal, com prazo
de validade em vigor;
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b) Certidão negativa de débitos – CND, comprovando sua regularidade relativa a
Seguridade Social, emitida pelo INSS, com prazo de validade em vigor;
c) Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União.
7.7. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do
Imposto de Renda, a CSLL, a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP reguladas
pela Instrução Normativa nº 1234/2012/SRF.
7.8. Fica a CONTRATADA ciente da obrigatoriedade de apresentação da
Declaração de Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto
na Instrução Normativa nº 1234/2012/SRF. A Declaração deverá ser apresentada no
ato da entrega da nota fiscal.
7.9. Caberá à CONTRATADA, caso sejam encontradas divergências na
documentação de cobrança, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar
a correção dos  valores contestados pelo CONTRATANTE, que serão pagos
futuramente sem incidência de juros ou multa. Nesse caso, a contagem do prazo
para pagamento será reiniciada a partir da nova emissão.
8. CLÁUSULA OITAVA – INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE
8.1. O preço é fixo e irreajustável.
9. CLÁUSULA NONA – DA VEDAÇÃO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA
9.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, o
presente contrato, nem ceder ou dar em garantia, a qualquer título, total ou
parcialmente, os créditos de qualquer natureza decorrente ou oriunda deste
instrumento.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante
notificação escrita, nos seguintes casos: 
a) insolvência, dissolução, liquidação, requerimento de recuperação, judicial ou
extrajudicial, ou decretação de falência de qualquer das partes;
b)  descumprimento de qualquer cláusula deste contrato.
10.2. A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato nas hipóteses previstas no
artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante decisão fundamentada, garantida a
prévia defesa.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MULTA CONTRATUAL
11.1. O descumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato sujeitará
a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa no valor de 10% (dez por cento) do valor das faturas vincendas a partir do
momento da infração, após 03 (três) advertências por escrito, em qualquer período;
c) As multas serão descontadas dos pagamentos que a contratada fizer jus, ou
recolhida diretamente à Tesouraria do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir da sua comunicação, ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente;
d) Rescisão do contrato;
e) Suspensão da empresa do quadro de prestadores de serviço, por no máximo dois
anos.
11.2. Fica a CONTRATANTE, desde já, expressamente autorizado a deduzir o
valor de eventual multa de parcela de preço devido à CONTRATADA.
11.3. Na aplicação de qualquer penalidade prevista no item 10.1, especialmente
a da letra “c”, não caberá à CONTRATADA indenização de qualquer espécie ou sob
qualquer título.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
DO OBJETO
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE
13.1. Todas as informações, imagens e documentos providos pelo
CONTRATANTE ou oriundos das informações fornecidas pelo CONTRATANTE, que
forem manuseados e utilizados, são de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, não
podendo ser repassadas, copiadas, alteradas ou absorvidas na relação de bens da
CONTRATADA, bem como, de seus executores, sem expressa autorização do
Fiscal do Contrato.
13.2. Será considerado ilícito a divulgação, o repasse ou utilização indevida de
informações, bem como dos documentos, imagens, gravações e informações
utilizados durante a prestação dos serviços.
13.3. A CONTRATADA obriga-se a dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente
e por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços.
13.4. A CONTRATADA deverá guardar inteiro sigilo dos dados de propriedade
exclusiva do CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou
venda a terceiros sem prévia autorização formal da CONTRATANTE.
13.5. Todas as informações obtidas ou extraídas pela CONTRATADA quando
da execução dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada
qualquer reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, devendo a CONTRATADA
zelar por si e por seus sócios, empregados e subcontratados pela manutenção do
sigilo absoluto sobre os dados, informações, documentos, especificações técnicas e
comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dos
serviços executados.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Nenhuma das partes será responsável perante a outra por quaisquer
atrasos, violações, preempções e /ou descumprimento do presente Contrato quando
tais atrasos, violações, preempções e /ou descumprimento forem devidos a qualquer
causa alheia à vontade das partes incluindo, mas não limitado a, incêndio, guerras,
greves, protestos, disputas trabalhistas, falhas técnicas não atribuíveis às partes ou
caso fortuito. Em qualquer caso a parte afetada por quaisquer dos eventos de força
maior descritos na sentença anterior deverá informar a outra parte prontamente e
por escrito sobre a natureza e provável duração do evento de força maior. Enquanto
tal evento perdurar, as partes estarão dispensadas de cumprir as obrigações
contidas no Contrato.
14.2. A invalidade ou inexequilidade de qualquer dispositivo contido no
presente Contrato não terá nenhuma implicação quanto à validade de qualquer outro
dispositivo do mesmo, e, caso qualquer dispositivo seja considerado inválido ou ilícito
de qualquer forma, o presente Contrato permanecerá em vigor e deverá ser
interpretado como se os seus dispositivos inválidos ou ilícitos não constassem do
presente Contrato.
14.3. Eventuais futuras alterações dos termos deste Contrato só serão válidas
se firmado Termo Aditivo ao presente instrumento, devendo constar a assinatura de
ambas as partes e de duas testemunhas.
14.4. A CONTRATADA é vedado utilizar, referir-se ou citar o nome ou
logomarca da CONTRATANTE em mensagem de propaganda ou publicidade, seja a
que título for, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da CONTRATANTE.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E
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FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
15.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do presente Contato
será de responsabilidade da Comissão Especial de Apoio Técnico – CEAT ,
constituída pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei nº
8.666/93.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir as questões
decorrentes deste contrato que não puderem ser dirimidas administrativamente,
renunciando as partes, desde já, a qualquer outro a que, porventura, tenham ou
possam a vir a ter direito.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final,
completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado, fazendo parte deste Contrato a
proposta da CONTRATADA, que instrui o processo administrativo nº
476900.000955/2017-10, de 14 de fevereiro de 2017.
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo
indicadas.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Roberta Cristina Sá
Martins, Administradora, em 09/03/2017, às 17:24, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jaime Frederico Gutbrod Caruso,
Usuário Externo, em 13/03/2017, às 09:08, conforme horário oficial de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 15/03/2017, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0045673 e o código CRC
E43307D4.

Referência: Processo nº 476900.000955/2017-10 SEI nº 0045673
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO No- 1/2017

Convite Nº 01/2017
Processo Administrativo: No- 59/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de Reserva, Emissão, Marcação, Remarcação de Bilhetes de
Passagens Aéreas nacionais, com o desconto de 3% (três por cento)
sobre o valor da comissão.
Contratado: JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLI-
VEIRA - ME, CNPJ 07.986.333/0001-80
Previsão orçamento para aquisição: R$ 56.278,76
Valor/Proposta: Maior desconto - 3% sobre valor da comissão.
Vigência: Um ano da assinatura.
Dotação: Elemento de Despesa 6.2.2.1.1.01.04.06 - Passagens
Mais informações: Sede do CAU/PI, Rua Areolino de Abreu, No-

2103, Centro, Teresina - Piauí.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE SANTA CATARINA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA No- 1/2017

ESPECIE: Proc. Adm. No- 20/2017. OBJETO: Seleção de projetos a
serem patrocinados pelo CAU/SC, conforme os objetivos e dispo-
sições do Edital e seus anexos, com base nos 18 (dezoito) projetos
idealizados e prototipados durante o 2º Congresso Catarinense de
Arquitetos e Urbanistas, em 2016.

Os documentos encontram-se disponíveis no Portal da Trans-
parência do CAU/SC, aba Licitações, item Chamadas Públicas. Pe-
ríodo de inscrição: 29/03/2017 até 27/04/2017, mediante a entrega de
envelope contendo a documentação solicitada no Edital, no endereço
Av. Prefeito Osmar Cunha, 260, 6° andar, Ed. Royal Business Center,
Centro, Florianópolis, SC, CEP 88015-100. Outras informações pelo
endereço eletrônico: licitacao@causc.gov.br ou pelo telefone (48)
3225-9599.

LUIZ ALBERTO DE SOUZA
Presidente do Conselho

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE SÃO PAULO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 5/2017

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE (ÚNICO)
Processo Administrativo N o- 095/2016; Ratifico a decisão de adju-
dicação do objeto e homologo a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO No- 005/2017 nos termos da proposta formulada pelo
pregoeiro e equipe de apoio. Objeto: Aquisição de materiais de ex-
pediente: escritório / papelaria, para reposição de estoque, em aten-
dimento a demanda da Sede do CAU/SP e de suas 10 Regionais;
Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo,
CNPJ No- 15.131.560/0001-52. Empresa vencedora: JFKAS Materiais
de Escritório e Equipamentos de Suprimento de Informática Ltda -
ME; CNPJ: 04.404.846/0001-48; Valor: R$ 56.155,09;

GILBERTO SILVA DOMINGUES DE O.
BELLEZA

Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato N o- 09/2017 - SEI No- 003985. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa FLEXPRESS COMERCIO DE RÓ-
TULOS, ETIQUETAS ADESIVAS E IMPRESSOS GRÁFICOS EM
GERAL LTDA EPP. Objeto: Aquisição de Selos de Segurança. Valor:
R$ 33.550,00 (trinta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Data da
Assinatura: 24/03/2017. Prazo de validade do dia 24/03/2017 a
23/09/2017. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei
8.666/93.

Contrato N o- 07/2017 - SEI No- 004377. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa COREMA ALIMENTOS LTDA-ME.
Objeto: Fornecimento de lanche in natura. Valor: R$ 24.992,55 (vinte
e quatro mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco
centavos). Data da Assinatura: 23/03/2017. Prazo de validade do dia
23/03/2017 a 22/03/2018. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo úni-
co, Lei 8.666/93.

Contrato N o- 03/2017 - SEI No- 000955. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa METAPHOR CONSULTORIA MAR-
KETING E SISTEMAS LTDA. Objeto: prestação de serviços de
consultoria técnica especializada. Valor: R$ 7.150,00 (sete mil cento e
cinquenta reais). Data da Assinatura: 15/03/2017. Prazo de validade
do dia 15/03/2017 a 14/07/2017. Fundamento Legal: Art. 61, Pa-
rágrafo único, Lei 8.666/93.

Contrato N o- 05/2017 - SEI No- 003334. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa INFRA LAB. TECNOLOGIA E CO-
MERCIO LTDA - ME. Objeto: prestação de serviços de gerencia-
mento de campanhas de comunicação e marketing via correio ele-
trônico. Valor: R$ 17.580,00 (dezessete mil quinhentos e oitenta
reais). Data da Assinatura: 17/03/2017. Prazo de validade do dia
17/03/2017 a 31/12/2017. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo úni-
co, Lei 8.666/93.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2016

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Conselho Federal de Enfermagem, vem com arrimo na Lei nº 8.666/93, e
conforme disposto no instrumento convocatório da Concorrência n 02/2016, que tem por objeto a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, tornar público o resultado de julgamento das propostas técnicas (envelopes 1, 2 e 3), da seguinte forma:

EMPRESA PROPONENTE NOTA INVÓLUCRO Nº 01 NOTA INVÓLUCRO Nº 03 SOMA DOS QUESITOS
Klimt Agência de Publicidade Ltda. 2 62,18 29,26 91,44
De Brito Propaganda e Comunicação

Ltda.
9 50,36 34,83 85,19

AZ3 Publicidade e Propaganda Eireli 6 54,93 29,73 84,66
Icomunicação Integrada 8 49,78 31,23 81,01

CCZ Publicidade e Marketing Ltda. 5 49,56 31,23 80,79
Lume Comunicação Eireli 1 50,18 30,06 80,24
Cannes Publicidade Ltda. 3 44,63 32,50 77,13

Área Comunicação Propaganda e
Marketing Ltda

10 46,28 30,10 76,38

Fazenda Comunicação e Marketing
Eireli

7 42,73 30,60 73,33

VMP8 Comunicação Eireli 4 41,26 31,53 72,79

Dessa forma, conforme disposto no subitem 12.4 do edital, as licitantes que alcançarem nota acima de 80 pontos, estão habilitadas à
próxima fase.

Brasília-DF, 27 de março de 2017
RENI FERNANDES

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA

EXTRATO DE CONVÊNIO

A) Espécie: Convênio nº 009/2017: B) Objeto: Auxilio financeiro
para o programa de Representação Institucional para Participação em
Reuniões do Calendário do Sistema CONFEA/CREAS-I-A; C) Am-
paro: Base legal: Resolução nº 1.030/11, Decisões Normativas nº 087
e 088/11 e Decisão PL nº 107/2017; D) Processo: nº 0490/2017; E)
Convenente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Ba-
hia - Crea-BA; F) Vigência: 31/12/2017; G) Cobertura Orçamentária:
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01.001; Centro de Custo: 1.11.02.01 - Reu-
niões do Calendário. H) Nota de Empenho nº: 0475 de 27/03/2017; e,
Valor: R$ 205.481,56 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e oitenta e
um reais e cinquenta e seis centavos).

EXTRATOS DE REGISTROS DE OBRA INTELECTUAL

Registro N°: 2315. Data de Registro: 24 de março de 2017. Processo:
CF-1807/2016. Requerente: SERGIO DE FREITAS CARPENTER
FERREIRA, CPF: 010.326.077-34. Autor: Eng. SERGIO DE FREI-
TAS CARPENTER FERREIRA, Carteira de Identidade: 8859D -
Crea-RJ, RNP: 2009816005. Identificação da Obra: "Projeto de Am-
pliação de Garagem". ART: OL00429188/Crea-RJ. Descrição e Ca-
racterísticas Essenciais da Obra: Trata-se de projeto de ampliação da
capacidade de estacionamento do Edifício Barão da Laguna, loca-
lizado na Av. Rui Barbosa, 20-100, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ.

Registro N°: 2314. Data de Registro: 22 de março de 2017. Processo:
CF-0468/2017. Requerente: RICARDO AUGUSTO VALLE PINTO
COELHO, CPF: 401.522.439-68. Autor: Eng. Agrônomo RICARDO
AUGUSTO VALLE PINTO COELHO, Carteira de Identidade:
1.371.332-4 - SSP/PR, RNP: 1701320363. Identificação da Obra:
"Praça de Alimentação Ecossustentável Low Cost". ART:
20170218530/Crea-PR. Descrição e Características Essenciais da
Obra: Trata-se de conceito de uma praça de alimentação que oferece
sustentabilidade e baixo custo, tomando como referência as dimen-
sões político-institucional, técnico-ecológica, socioeconômica am-
biental e cultural-educacional.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 1/2017

Processo Administrativo: 3203/2016
Objeto: prestação de serviços de publicidade, compreendendo o con-
junto de atividades realizadas integradamente, que tenham por ob-
jetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a cria-
ção, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução
externa, a compra de mídia e a distribuição de campanhas, peças e
materiais publicitários, com o intuito de atender ao princípio da pu-
blicidade e ao direito à informação, de difundir idéias, princípios,
iniciativas ou instituições e de informar o público em geral, sempre
com a meta de contribuir para a promoção da instituição, por meio de
ações, atividades, propostas, programas e projetos por ela patroci-
nados ou implementados, conforme especificações no edital e ane-
xos.
Data da abertura: 17/05/2017 - 14:30 horas
Retirada do edital: O edital encontra-se à disposição dos interessados
no site do CFF: www.cff.org.br - link: licitações em andamento.
Maiores informações: fone: (61)3878-8745; e-mail: licita-
cao@cff.org.br; Endereço: SHIS QI 15 lote L - Lago Sul, Brasília,
D F.

Brasília, 27 de março de 2017
JOÃO SAMUEL DE MORAIS MEIRA

Presidente da CPL

RESULTADO DE SORTEIO
CHAMAMENTO PÚBLICO No- 1/2017

Concorrência nº 1/2017 Objeto: prestação de serviços de publicidade,
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente,
que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a su-
pervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de
campanhas, peças e materiais publicitários, com o intuito de atender
ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir
idéias, princípios, iniciativas ou instituições e de informar o público
em geral, sempre com a meta de contribuir para a promoção da
instituição, por meio de ações, atividades, propostas, programas e
projetos por ela patrocinados ou implementados.

A Comissão Permanente de Licitação do CFF realizou sessão
pública em 22/03/2017, para sorteio dos nomes que integrarão a
Subcomissão Técnica, ficando assim composta: a) vinculados ao CFF
- Aloísio Reis Brandão - CPF nº 163.500.735-68 e RG 929.281 SSP-
DF e Murilo Caldas Queiroz - CPF nº 605.370.601-97 e RG:
1.513.570 SSP/DF. b) não vinculados ao CFF - Rodrigo Viana Borges
- CPF: 978.217.561-72 e RG: 425.8446 DGPC/GO.

Brasília-DF, 27 de março de 2017
JOÃO SAMUEL DE MORAIS MEIRA

Presidente da Comissão

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

O Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional - COFFITO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a Portaria nº 204, de 20/01/2012, convoca a candidata
Ingrid Gabrielle Alves de Oliveira, aprovada no concurso público nº
001/2013 para o cargo de Agente Administrativo, a comparecer, até o
dia 07 de abril de 2017, na sede desta Autarquia Federal, situada no
SRTVS, Quadra 701, Conjunto L, Ed. Assis Chateaubriand, Bloco II,
salas 602/614, Brasília-DF, a fim de entregar os documentos ne-
cessários à assinatura do contrato referente ao cargo para o qual foi
selecionada, constantes do item XVII do Edital do Concurso Público
nº 01/2013, publicado na seção 3 do DOU nº 34, de 20 de fevereiro
de 2013.

Brasília, 27 de março de 2017.
ROBERTO MATTAR CEPEDA

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Conselho Federal de Psicologia
Processo CFP n.º 13/2017 Dispensa CFP No- 06/2017
Contratado: DUCOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT-
DA.
Objeto: Locação de espaço físico para ampliação do depósito do
C F P.
Valor do Contrato: R$ 1.215,25 mensais
Prazo de Vigência: 12(doze) meses, a partir de 30/03/2017.
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