Nº 52, quinta-feira, 17 de março de 2016
COSTA ME, CNPJ: 00.348.354/0001-21 no valor total de R$ 630,00
(seiscentos e trinta reais), com base no 24, inciso II, da Lei nº. 8.666,
de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer
da Procuradoria Geral e tendo em vista os elementos que instruem o
Processo Administrativo COREN-AM Nº 245/2015.
Manaus, 21 de dezembro de 2015.
PAULO JORGE PINHEIRO LIMA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016
Declaro DESERTO, o Pregão Eletrônico nº013/2016, cujo
objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de lavanderia para atender as necessidades do COREN-BA.
Salvador-BA, 16 de março de 2016.
ELISANGELA SANTANA
Pregoeira.

CONSELHO REGIONAL
DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº Processo: 12/2016. Objeto: contratação de serviços de informação,
consolidação e comparação de preços de orçamentos nas áreas de
licitações e contratos, através da ferramenta de pesquisa "Banco de
Preços". Contratado: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ/MF Nº 07.797.967/0001-95. Valor global:
R$7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais). Fundamento Legal:
Art. 25º, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Fortaleza, 11 de março de
2016. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho - COREN-CE Nº. 56.145Presidente.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 007/2016. Número do Contrato 007/2016. Processo Administrativo Licitatório: 001/2016. Dados do
Contratante: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do
Sul - CNPJ: 24.630.212/0001-10, Coren/MS. Dados da empresa contratada: MADALENA RIOS OSSUNA - MEI. - CNPJ:
14.394.196./0001-50. Objeto: Item 01- Serviço de instalação, configuração e treinamento para duas pessoas, de software para utilização
em relógio de ponto InforRep 1510. Item 02 - Intervenção técnica no
equipamento de Registro de Ponto Eletrônico do Conselho Regional
de Enfermagem de Mato Grosso do Sul - Coren/MS, conforme as
especificações e condições estabelecidas no termo de referência. Modalidade de licitação: Inexigibilidade de Licitação. Fundamento legal:
Lei n° 8.666/93, art. 25, I. Crédito pelo qual correrá a despesa: As
despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do Código de
Despesas nº. 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação
de Bens Móveis. Número e data da emissão do empenho da despesa:
N° 81, emissão em 26/02/2016. Valor máximo estimado do contrato:
R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais). Prazo de vigência: 90
dias. Data de assinatura do contrato: 09/03/2016. Signatários pelo
Coren/MS: Dr. Diogo Nogueira do Casal, Presidente Interventor Coren/RO n°.24089; Elaine Cristina Fernandez Baez Sarti, Tesoureira
Coren/MS n°. 90616. Testemunhas: Idelmara Ribeiro Macedo CPF:
861.520.331-87. Signatário pela empresa MADALENA RIOS OSSUNA - MEI: Sra. Madalena Rios Ossuna, CPF 237.665.221-91.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato do 1° termo de aditivo do contrato 001/2015. Número do
Contrato - 001/2015. Processo Administrativo Licitatório: 435/2014.
Dados do Contratante: Conselho Regional de Enfermagem do Mato
Grosso do Sul - CNPJ: 24.630.212/0001-10 - Coren/MS. Dados da
empresa contratada: CLARO S/A - CNPJ: 40.432.544/0001-10. Objeto: Termo aditivo do contrato firmado entre Coren/MS e Claro/S/A.
Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação. Fundamento legal:
Art. 24, inciso 2, da lei n° 8.666/93.Crédito pelo qual correrá a
despesa: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do
Código de Despesas nº. 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013- Locação de bens
imóveis. Número e data da emissão do empenho da despesa: N° 803,
emissão em 26/10/2015. Valor máximo estimado do contrato: R$
27.591,50 (Vinte e sete mil e quinhentos e noventa e um reais e
cinquenta centavos). Prazo de vigência: 12 meses. Data de assinatura
do contrato: 03/11/2015. Signatários pelo Coren/MS: Dr. Diogo Nogueira do Casal, Presidente Interventor Coren/RO n°.24089; Elaine
Cristina Fernandez Baez Sarti, Tesoureira Coren/MS n°. 90616. Testemunhas: Idelmara Ribeiro Macedo CPF: 861.520.331-87. Signatário
pela CENTRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA:
Sr. Odair José Araújo Rosa, CPF 596.282.271-49.
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DE SÃO PAULO

EDITAL DE CITAÇÃO N o- 1, DE 8 DE MARÇO DE 2016

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará / CORENPA,
órgão fiscalizador do exercício profissional, criado pela Lei nº 5.905/73,
com sede na Avenida Duque de Caxias, 862, Marco Belém/PA, neste ato
representado pelo Presidente, Dr. Mário Antônio Moraes Vieira, Coren/PA, nº 32593 ENF, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
de acordo com os termos do artigo 23, Inciso III do Decreto nº
70.235/1972, faz saber, a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este meio cita os profissionais de enfermagem, que se encontram em lugar incerto e não sabido: ENFERMEIROS: antonio monteiro batista 184496 enf, caroline da silva Cavalcante 187301 enf, christiano anderson barbosa lima 165854 enf, cristian aparecida dos santos 145809 enf, edileia sousa de oliveira 83473
enf, edna maria furtado da costa 49199 enf, eleise michelle cardoso costa
118819 enf, fabiano silverio 200376 enf, glaucia kelly de souza teixeira
376861enf, helizane sales da costa 101867 enf, helly ana leite ribeiro
182823 enf, iericema castro furtado 56492 enf, lucrecia aline cabral formigosa 108861 enf, luma leticia palheta da silva 359719 enf, maria cristina vidal de almeida 76128 enf, michelle oliveira de sousa borja 232422
enf, ricardo sodre lima 118849 enf, rubenita helena carlos da silva 55316
enf, silvia cristina oliveira do nascimento 133633 enf, thaiana cardoso
neves 196053 enf, valeria francelina santos 64161 enf, vaneide maria
nascimento melo 32236 enf, vinicius franklin rodrigues carvalho 341330
enf, cristiane menezes mariano 145786 enf, thaissa jarina soares da cunha 313000 enf, lidia anunciada silva dos santos 320944 enf, vitoria de
socorro mendes de melo 69813 enf, estela fonseca doria 72041 enf, liene
fernandes maues 352834 enf, dinalva pedroso de almeida 284001 enf,
annete chalita 46838 enf, vera lucia brito de azevedo 103057 enf, antonio
mesquita brito 79947 enf, viviane do socorro silva ferreira 60210 enf,
maria das neves souza feitosa da paixão 76246enf, elaine souza da conceição 95744 enf, maria de lourdes silva da silva 43150 enf. TÉCNICOS
DE ENFERMAGEM: adilson everaldo costa machado 683945 tec,
adriana lobato ferreira 502258 tec, almaisa soraia morais silva 462351
tec, ana maria borges gonçalves 313480 tec, carla cardoso santos 189131
tec, claudia de brito oliveira 83446 tec, cleide da conceição da silva dias
705367 tec, cleyci ferreira da silva lima 474377 tec, cristiane maria ribeiro dias 217600 tec, cristina do socorro preste modesto 325611 tec,
darcilene pereira da silva 683945 tec, denise do socorro costa 654311
tec, denise socorro dias do livramento 200310 tec, edivaldo de sousa
pereira 11696 tec, edson kleuber dos santos costa 731235 tec, elisandra
flesch nunes 562269 tec, elizete silva oliveira 115784 tec, elton diogenes
castro 400786 tec, gilberto pantoja moreira 154023 tec, gleice kelly barbosa costa 664107 tec, jackane oliveira costa 357705 tec, jane maria
galvão moreira 204739 tec, joelma da silva pereira pontes 221373 tec,
jorge david dos santos maduro 92449 tec, josiele maria laurindo 561943
tec, joyce cristiany dos santos carvalho 671732 tec, jucenira melo de
albuquerque 211950 tec, leandra vasconcelos soares 204666 tec, marcia
de nazare de souza e silva 728680 tec, marcia dos santos monteiro
200265 tec, maria benedita mendes da silva 115784 tec, maria goreti
silva da silva 325306 tec, maria raimunda barata santa brigida 40651 tec,
maria rozangela carolino da silva 123592 tec, maria zélia dos santos
670214 tec, marilene lopes dos santos 787542 tec, marilia neres da silva
654311 tec, milana negrão de araújo 263362 tec, miralice corrêa de azevedo 256366 tec, myriam santos de castro 410188 tec, noemi fragoso
campos 94653 tec, reginaldo anderson martins leite 173817 tec, sergio
do carmo lima moraes 83581 tec, sheila renata sousa da silva 493433 tec,
silvia regina diniz silva 683419 tec, tatiana dos remédios sousa de barros
561987 tec, telma do socorro santos barros 684010 tec, telma dos santos
mascarenha 249617 tec, terezinha ilenize almeida Souza 538415 tec,
wanessa rodrigues felgueiras 197582 tec, cláudia da silva vieira 116121
tec, jane maria galvão moreira silva 204739 tec, edson kleber dos santos
costa 731235 tec, glaucia alves de menezes silva 872566 tec, liliam aparecida delmônico de oliveira 363647 tec, bruna rafaela da silva santos
670192 tec, ezequias da silva trindade 414501 tec,luziane pontes da costa 97961 tec, suellen barata vilhena 429882 tec, fabia matos menezes
769973 tec, fabiane pereira da conceição 583018 tec, jacilena assis de
oliveira 372028 tec, maria ferreira pinheiro 100271 tec, maria auxiliadora brito da silva 400162 tec, vera lucia dos santos silva 410424 tec,
maria jose caetano 416338 tec, nadil luz sousa 84627 tec, maria raimunda reis valadares 677840 tec, AUXILIAR DE ENFERMAGEM: berenice de fatima da silva duarte 43354 aux, cássia janaina fernandes
ribeiro 344215 aux, edilena da silva nogueira 131903 aux, gloria sharley
do vale neves 486132 aux, ione vieira santos 411262 aux, lourdes palheta rodrigues 211876 aux, luiza silva santos 577413 aux, maria da luz
costa barata 121336 aux, maria do perpetuo s. nery gomes 457328 aux,
maria dos anjos evaristo 225730 aux, maria josé raiol soares 152285 aux,
raquel da silva miranda 444502 aux, semiramis da silva lima 121931
aux, silvana monteiro da silva 147873 aux, sonia maria da silva souza
204662 aux, angela anezia de sousa lopes 102619 aux, regina celi do
nascimento brito 214827 aux, rosilene farias guedes 184138 aux, simone
gomes fonseca 147420 aux, marinalda santos mendes 553475 aux, patricia pires macedo 248420 aux, rosa helena da c. marques monteiro
314192 aux, regina celi do nascimento brito 214827 aux, rosilene farias
guedes 184138 aux, angela anezia de sousa lopes 102619 aux, enir orina
helena dias 382334 aux, iracema seabra do nascimento 167722 aux, ilson carneiro de souza 237124 aux, gernecilia do socorro sousa da costa
91200 aux, ailson de souza peniche 148698 aux, nilza oliveira da silva
196595 aux, vera lucia salgado dias 114919 aux, gledson magalhães
nogueira 349924 aux, rosangela maria mendes m oreira 239007 aux,
para o prazo acima assinalado apresentarem impugnação ao lançamento
de débito realizado quanto as anuidades de 2011,2012,2013,2014 e 2015,
sob pena de serem inscritos em dívida ativa. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expediu se o presente edital.

Espécie: Segundo Termo Aditivo firmado em 29/02/2016 entre o
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e a empresa J. A.
Silva Construções e Montagens - ME, CNPJ nº 13.683.873/0001-98;
Objeto: prestação de serviços de manutenção predial para a sede e
unidades do Coren-SP situadas na Grande São Paulo; Processo: Pregão Eletrônico nº 037/2014; Vigência: de 01/03/2016 a 30/04/2016;
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017; Valor total anual:
R$ 36.577,98.

DIOGO NOGUEIRA DO CASAL
PRESIDENTE INTERVENTOR DO COREN/MS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016031700139

MÁRIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA
Presidente do Conselho

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços
de manutenção predial para o Coren/SP Educação, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012, Lote 02, firmado em 27/02/2016, entre o
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e a empresa Dórica
Instalação e Manutenção Ltda. - ME, CNPJ 10.556.100/0001-52; Objeto do aditamento: prorrogação da vigência e repactuação dos valores
contratados, pelo período de 01/03/2016 a 30/04/2016; Elemento de
Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017; Valor Total: R$ 13.732,72.
Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato firmado em 23/12/2015
entre o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e a empresa
OI MÓVEL S.A, CNPJ nº 05.423.963/0001-11; Objeto: prestação de
serviços de link redundante para a Sede do Coren/SP - Grupo 3;
Processo: Pregão Eletrônico nº 006/2012; Vigência: 03/01/2016 a
02/01/2017; Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028; Valor
da contratação: R$ 118.499,88.
Espécie: Termo aditivo ao contrato original firmado em 31/07/2015
entre o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e a empresa
A Cardoso Engenharia Ltda., CNPJ 57.120.800/0001-63; Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria para
obtenção ou renovação de AVCB para unidades do Coren/SP: CorenSP Educação (item 2); Objeto do termo aditivo: Prorrogação da Vigência: 01/08/2015 a 31/03/2016.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DE SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2016
CONTRATANTE: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.
CONTRATADA: Alternativa Peças e Serviços Ltda-ME (CNPJ
12.224.944/0001-21). Pregão Presencial nº: 01/2016. PAD nº.
02/2016. Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva da unidade móvel do Coren/SE. Valor total estimado:
R$ 10.169,50 (dez mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta
centavos). Data da assinatura: 16 de março de 2016. Vigência: até
15/09/2016. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/02.
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2016
CONTRATANTE: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.
CONTRATADA:
Master
Comercial
Eireli-ME.(CNPJ
nº
06.954.360/0001-09). PAD Nº: 004/2016. OBJETO: Aquisição de cabos de rede e canaletas para o Coren/SE. Base Legal: Art. 24, inciso
II, da Lei nº 8.666/93. Valor total : R$ 222,65 (duzentos e vinte e dois
reais e sessenta e cinco centavos). Maria Aparecida Vieira Souza.
Presidente em exercício do Coren/SE.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2016
CONTRATANTE: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.
CONTRATADA: WMW Comercial e Materiais de Limpeza LtdaME.(CNPJ nº 32.875.635/0001-29). PAD Nº: 007/2016. OBJETO:
Aquisição de materiais de escritório (grampeadores elétricos). Base
Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Valor total : R$ 600,00
(seiscentos reais). Maria Aparecida Vieira Souza. Presidente em exercício do Coren/SE.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2016
CONTRATANTE: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.
CONTRATADA: RAE - Empresa Sergipana de Climatização LtdaME.(CNPJ nº 14.272.076/0001-80). PAD Nº: 012/2016. OBJETO:
Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split e
acessórios. Base Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Valor
total : R$ 5.734,85 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e
oitenta e cinco centavos). Maria Aparecida Vieira Souza. Presidente
em exercício do Coren/SE.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2016
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre CREA/AC, torna público através de seu pregoeiro que realizará
Sessão Pública, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, Sistema de registro de preço, nos termos
da Lei 10.520/2002 e de forma subsidiaria, à disciplina da Lei
8.666/93, destinado a contratação de empresa especializada no fornecimento de coffee breaks e coquetéis, para atendimento dos diversos eventos institucionais promovidos pelo CREA-AC. Data da
abertura das propostas: 31/03/2016 às 09h:30min. Local: Auditório do
Crea-AC, situado à Rua Isaura Parente, n. 3085, Tangará.

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

