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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 2021.00.0077 -Contratante: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá -
CO R E N / A P .
Contratada: A C DA S PINTO ME - CNPJ: 27.279.291/0001-55;
Objeto: aquisição de materiais de Consumo, limpeza e higienização. Para atender as
necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN-AP, Conforme
Especificações contidas no Termo de Referência;
Valor global estimado: R$ 5.945,34 (cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais e
trinta e quatro centavos). Amparo Legal: Em cumprimento aos incisos I e II do art. 24 da
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; Decreto 10.024/19 e Lei 13.979/2020.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 UASG: 389323

Processo Administrativo n.204/2021.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Contratação de

empresa em fornecimento de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) a serem
utilizados pelos servidores, estagiários, menores aprendizes e colaboradores do Coren-BA,
lotados na Sede e demais Subseções desta Autarquia, conforme especificações e
quantidades estabelecidas neste Edital, através do endereço eletrônico: www.coren-
ba.gov.br e www.gov.br/compras. A sessão pública está agendada para o dia 25/10/2021,
com início do certame às 10h (horário de Brasília/DF), via sistema
COMPRASNET/COMPRASGOVERNAMENTAIS. Maiores informações através e-mail:
elisangela.santana@coren-ba.gov.br.

Salvador - BA, 8 de outubro de 2021.
ELISÂNGELA SANTANA

Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº055/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa para a prestação de
prestação de serviços de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos Softwares
Aplicativo de Controle de Receitas de Anuidades e Taxas, Registro e Cadastro de
Profissionais - INCORPWARE, Versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de
"auto-atendimento 24" horas via internet - INCORPNET, para atender às necessidades da
sede, anexo e subseções do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, conforme Termo
de Referência e proposta da Contratada, anexos e integrantes deste instrumento
independentemente de transcrição. Contratado: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁT I C A
LTDA., inscrito n. CNPJ no 41.069.964/0001-73. Valor Total: R$ 124.119,14.
Vigência:07/10/2021 até 06/10/2022.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
EXTRATO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2019

Espécie: 2º Aditivo ao Contrato Nº. 031/2019. Processo Nº. 377/2019. conforme
autorização contida no PAD nº. 351/2021. Contratante: Conselho Regional de Enfermagem
do Ceará - COREN/CE, CNPJ nº. 06.572.788/0001-97. Contratada: NOVETTI LOCAÇÃO E
SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME, CNPJ n° 07.846.791/0001-14. Do Objeto Original:
Locação de impressoras. Valor global estimado: R$53.466,00 (cinquenta e três mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais). Vigência: 02/10/2021 a 02/10/2022. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93. Fortaleza-CE, 01 de outubro de 2021.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

PAD Nº 281/2019 - Contratante: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal -
CNPJ: 03.875.295/0001-38; Contratada: MCR Sistemas e Consultoria Ltda. - CNPJ:
04.198.254/0001-17 Objeto: Aquisição de solução integrada Adobe Creative Cloud. Valor da
contratação: R$ 9.300,00 Dotação orçamentária:6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 Empenho
nº 553. Pregão Eletrônico nº 07/2021. Data da assinatura: 04/10/2021. Brasí l i a - D F.

EDITAL DE INTIMACÃO

PROCESSO ETICO COREN-DF N 216/2018. JULGAMENTO. Denunciante: Coren-DF.
Denunciado: Josema Antonio de Souza, Coren-DF n 102521-AE. Vistos, analisados, relatados
e discutidos os autos do Processo Etico n 216/2018, decideM os membros do Plenario do
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, Coren-DF, em sua 139 Reuniao
Extraordinaria de Plenario, realizada no dia 19 de novembro de 2020, por unanimidade, em
conformidade com o relatorio, a ata e os votos que integram o presente julgado, por
aplicar a penalidade de Advertencia Verbal e Multa no valor de 02 (duas) anuidades ao
Tecnico de Enfermagem Sr. Josema Antonio de Souza, Coren-DF n 102521-AE, por infracao
aos artigos 9, 18, 19, 34, 48, 56 e 78 do Codigo de Etica, Resolucao Cofen n 311/2007.
Considerando que o profissional supramencionado encontra-se em local incerto e nao
sabido, fica INTIMADO a comparecer a sede do Coren-DF, situado ao SRTVS, Quadra 701,
Ed. Palacio da Imprensa, 5 andar, Brasilia-DF, no dia 18 de outubro de 2021, as 10h30min,
para cumprimento da Decisao de Julgamento n. 391/2020, segundo orientacao do disposto
no Art. 144, Caput, do Codigo de Processo Etico dos Conselhos de Enfermagem, Resolucao
n 370/2010.

DR. ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
Presidente do Coren-DF

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 034/2021 - Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 003/2020 - UASG.:153254
Objeto: Fornecimento Item nº 01 - Grupo 1: 22 (vinte e dois) microcomputador sem
monitor. Contratante: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Contratada: Dell
Computadores do Brasil Ltda. CNPJ.: 72.381.189/0010-01 Valor Global: R$ 81.686,00. Data
da assinatura: 05/10/2021. Vigência: 31/12/2021.
Processo 034/2021 - Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 010/2021- UASG.:153030
Objeto: Fornecimento Item nº 01: 15 (quinze) microcomputador modelo Optiplex 5080.
Contratante: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Contratada: Sistema
Informática Comércio Importação e Exp. Ltda. CNPJ.: 22.204.648/0001-12 Valor Global: R$
99.450,00. Data da assinatura: 04/10/2021. Vigência: 31/12/2021.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 8/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 267/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e

fornecimento de produtos para realização de eventos e demais programações do Conselho
Regional de Enfermagem do Paraná, abrangendo o planejamento operacional, organização,
execução e acompanhamento. Local de realização do certame: Portal de Compras do
Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. Data da Sessão: 26/10/2021.
Horário: 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Total de Itens Licitados: 1.

O edital e seus anexos estão disponíveis no site
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.corenpr.gov.br. Informações pelo fone: (41)
3301-8438 e (41) 3301-8415. Informações por email: licitacao@corenpr.gov.br.

LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY
Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao contrato de locação de equipamentos com
fornecimento, instalação, materiais e manutenção para implantação de sistema de
vigilância eletrônica (CFTV) para diversas unidades do Coren-SP, contrato n.º 35/2017,
firmados em 31/08/2021, entre o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e a
empresa MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, CNPJ n.º 10.477.752/0001-
00. Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência contratual. Processo: Pregão
Eletrônico n.º 10/2017. Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor do Termo Aditivo: R$
164.207,64.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
EDITAL Nº 4 - COREN-SE, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE ENFERMEIRO
FISCAL E DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

O presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE (COREN-
SE), Enfermeiro Dr. Conrado Marques de Souza Neto, torna pública a retomada do
concurso público para o provimento de vagas nos cargos de Enfermeiro Fiscal e de
Técnico Administrativo, efetivos e cadastro reserva, do quadro de cargos do COREN-SE,
regido pelo Edital nº 1 - COREN-SE, de 24 de fevereiro de 2021, e suas alterações.

Torna público, ainda, o seguinte:
a) a retificação da remuneração para o cargo de Enfermeiro Fiscal e do

subitem 7.3 do edital supracitado, bem como a exclusão do subitem 7.3.1 do mesmo
edital;

b) a reabertura das inscrições para o concurso público;
c) o novo cronograma de atividades do concurso público, conforme a seguir

especificado.
1 DA RETIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE SUBITENS DO EDITAL nº 1 - COREN-SE, DE

24 DE FEVEREIRO DE 2021
[...]
2.1 CARGO 1: ENFERMEIRO FISCAL
[...]
REMUNERAÇÃO: R$ 4.750,00.
[...]
7.3 A relação dos candidatos com a inscrição deferida e dos candidatos com

a inscrição indeferida será divulgada no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21, na data provável estabelecida no
cronograma constante do Anexo I deste edital.

[...]
2 DA REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
2.1 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21, solicitada no período estabelecido
no cronograma constante do item 3 deste edital.

2.1.1 TAXAS:
a) nível superior: R$ 74,50;
b) nível médio: R$ 49,50.
2.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas aos candidatos com

deficiência, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às

pessoas com deficiência;
b) enviar, via upload, a imagem de parecer emitido nos últimos 12 meses

anteriores à data de publicação deste edital por equipe multiprofissional e
interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico. O parecer deve
atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a
provável causa da deficiência. Deve, ainda, conter as assinaturas e os carimbos dos
profissionais especializados com o número de suas inscrições nos respectivos conselhos
fiscalizadores da profissão, conforme a sua especialidade, na forma do subitem 2.2.1
deste edital e de acordo com o modelo constante do Anexo II do edital de abertura.

2.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período de inscrição
estabelecido no cronograma constante do item 3 deste edital, via upload, por meio de
link específico no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21, imagem legível do laudo médico a
que se refere o subitem 2.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será
indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da
Administração.

2.3 Para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, o candidato
deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e
autodeclarar-se negro, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

2.4 O Cebraspe não se responsabiliza por solicitação de inscrição não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de
congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou
entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de
inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

2.4.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no
sistema de inscrição.

2.4.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio
de boleto bancário.

2.4.3 O candidato deverá imprimir o boleto bancário, que será disponibilizado
na página de acompanhamento do concurso, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21, após efetuado o registro pelo
banco.

2.4.3.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de
acompanhamento do concurso.

2.4.4 O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas
casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses
correspondentes bancários.

2.4.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia
estabelecido no cronograma constante do item 3 deste edital.

2.4.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação
de pagamento ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.

2.5 A relação dos candidatos com a inscrição deferida e dos candidatos com
a inscrição indeferida será divulgada no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21, na data provável estabelecida no
cronograma constante do item 3 deste edital.

2.5.2 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21, por meio da página de
acompanhamento, após a aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do
candidato a obtenção desse documento. O comprovante de inscrição ficará disponível
somente até a data de realização das provas objetivas.

2.6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
2.6.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer

o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para os cargos aos
quais deseja concorrer. No sistema de inscrição, o candidato deverá optar pelos cargos
aos quais deseja concorrer.

2.6.1.1 Somente será admitida uma inscrição por cargo.
2.6.1.2 Durante o período de inscrições, essa poderá ser alterada no que diz

respeito a sistema de concorrência e atendimento especial
2.6.1.2.1 A alteração dos dados de que trata o subitem 2.6.1.2 deste edital

será feita mediante uma nova solicitação de inscrição, que substituirá a última inscrição
realizada.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


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

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021101300205

205

Nº 193, quarta-feira, 13 de outubro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

2.6.1.2.2 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no sistema
de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão automaticamente
efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma.

2.6.1.3 No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a
concordância com os termos que constam neste edital, bem como declarar que aceita
que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e processados de forma a
possibilitar a efetiva execução do concurso público, com a aplicação dos critérios de
avaliação e seleção, autorizando expressamente a divulgação de seus nomes, números de
inscrição e notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que
regem a Administração Pública e nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018.

2.6.2 É vedada a inscrição condicional, extemporânea e realizada via postal,
via requerimento administrativo ou via correio eletrônico.

2.6.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros
ou para outros concursos.

2.6.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e enviar, via upload, fotografia individual, tirada nos
últimos seis meses anteriores à data de publicação deste edital, em que necessariamente
apareça a sua cabeça descoberta e seus ombros.

2.6.4.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no
sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia.

2.6.4.1.1 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações
constantes do subitem 2.6.4 deste edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante
a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe, ser submetido à identificação
especial no dia de realização das provas.

2.6.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser
fotografado no dia de realização das provas.

2.6.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato.
O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada
do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de
falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o envio.

2.6.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado
na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21,
no período estabelecido no cronograma constante do item 3 deste edital, se a foto
encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e,
portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no
período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do
sistema.

2.6.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso
público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e
verdadeira.

2.6.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido
em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da
Administração Pública.

2.6.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa
de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de
realização das provas objetivas.

2.7 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE
I N S C R I Ç ÃO

2.7.1 Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os
candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo Decreto
nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou pela Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018.

2.7.1.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não
concessão, a correta indicação, no sistema de inscrição, da modalidade de isenção que
pretenda pleitear, bem como a correta apresentação da respectiva documentação.

2.7.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos amparados
na forma do subitem 2.7.1 deste edital deverão, no período estabelecido no cronograma
constante do item 3 deste edital, proceder conforme o subitem 2.7.2.1 ou enviar, via
upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21, a imagem legível da documentação
de que trata o subitem 2.7.2.2 deste edital, conforme o caso em que se enquadra.

2.7.2.1 1ª POSSIBILIDADE (CadÚnico, conforme o Decreto Federal nº
6.593/2008 e o Decreto Federal nº 6.135/2007):

a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com
a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;

b) preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de
baixa renda (declaração de hipossuficiência), nos termos do Decreto nº 6.135/2007.

2.7.2.2 2ª POSSIBILIDADE (doador de medula óssea em entidades
reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei nº 13.656/2018):

a) atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo
Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o
candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação.

2.7.3 A realização do procedimento constante do subitem 2.7.2.1 ou o envio
da documentação constante do subitem 2.7.2.2 deste edital é de responsabilidade
exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema
que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos
computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores
que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse processo,
não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.

2.7.3.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões ".png",
".jpeg" e ".jpg". O tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1
MB.

2.7.3.2 Não será deferida a solicitação de isenção do candidato que não
enviar a imagem legível da documentação constante do subitem 2.7.2.2 deste edital.

2.7.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação
constante do subitem 2.7.2.2 deste edital. Caso seja solicitada pelo Cebraspe, o
candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para
confirmação da veracidade das informações.

2.7.5 A solicitação realizada após o período constante do subitem 2.7.2 deste
edital será indeferida.

2.7.6 Durante o período de que trata o subitem 2.7.2 deste edital, o
candidato poderá desistir de solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição e
optar pela impressão do boleto bancário, por meio da página de acompanhamento, no
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21.

2.7.7 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção
será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer
momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou de serem utilizados
documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do
concurso. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº
83.936, de 6 de setembro de 1979.

2.7.8 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao
candidato que:

a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 2.7.2

deste edital.
2.7.9 Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal,

via fax, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, ou, ainda, fora do
prazo.

2.7.10 Cada solicitação de isenção será analisada e julgada pelo Cebraspe.
2.7.11 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de taxa foi

deferida a partir da data provável estabelecida no cronograma constante do item 2
deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21.

2.7.11.1 O candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa de
inscrição indeferida poderá, no período estabelecido no cronograma constante do item
3 deste edital, no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21, interpor recurso contra o
indeferimento por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse
período, não serão aceitos pedidos de revisão.

2.7.11.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das
linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que
impossibilitem a interposição de recurso.

2.7.11.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

2.7.11.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente
indeferido.

2.7.11.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via requerimento
administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com este
edital.

2.7.11.6 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de
envio de documentação pendente ou complementação desta.

2.7.11.7 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de taxa
foi deferida, após a análise dos recursos, a partir da data provável estabelecida no
cronograma constante do item 3 deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21.

2.7.12 O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida deverá efetuar
o pagamento da taxa de inscrição até o dia estabelecido no cronograma constante do
item 3 deste edital, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público.

2.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO
ES P EC I A L

2.8.1 Para solicitar atendimento especial, os candidatos deverão observar o
disposto no subitem 7.4.9 do edital de abertura do concurso e, conforme o caso, enviar,
de forma legível, a documentação citada nos subitens 7.4.9.1 a 7.4.9.6 do referido edital,
no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do item 3 deste edital,
por meio de link específico no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21. Após esse período, a solicitação de
atendimento especial será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do
Cebraspe.

2.8.2 O candidato que não solicitar atendimento especial no sistema
eletrônico de inscrição e não especificar quais os recursos serão necessários para tal
atendimento não terá a solicitação de atendimento especial deferida, ainda que faça o
envio, via upload, da documentação prevista nos subitens 7.4.9.1 a 7.4.9.6 do edital de
abertura do concurso. Apenas o envio do laudo/documentação não é suficiente para a
obtenção do atendimento especial.

3 DO NOVO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REFERENTES AO CERTAME

. AT I V I DA D E Datas previstas (horário
oficial de Brasília/DF)*

. Período de solicitação de inscrição e de isenção de taxa 18/10 a 10/11/2021
Das 10 horas do primeiro
dia às 18 horas do último

dia
. Disponibilização do link para a verificação de deferimento
da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo envio
de foto que atenda às determinações do sistema

11 e 12/11/2021
Das 10 horas do primeiro
dia às 18 horas do último

dia
. Disponibilização da consulta individual à situação provisória
de isenção de taxa, da consulta individual à situação
provisória de atendimento especial e divulgação da relação
provisória dos candidatos com a inscrição deferida para
concorrer como pessoa com deficiência

16/11/2021

. Disponibilização da consulta individual à situação final de
atendimento especial

2/12/2021

. Divulgação da relação final dos candidatos com inscrição
deferida para concorrer como pessoa com deficiência

2/12/2021

. Divulgação da relação dos candidatos com a inscrição
deferida e dos candidatos com a inscrição indeferida
(ampla, PCD e Cotas)

2/12/2021

. Divulgação do edital que informará sobre a prova e data da
disponibilização do link de consulta individual dos locais das
provas objetivas

6/12/2021

. Aplicação das provas objetivas 12/12/2021

. Divulgação o gabarito oficial preliminar das provas
objetivas

14/12/2021
A partir das 19 horas

. Prazo para a interposição de recursos contra o gabarito
oficial preliminar das provas objetivas

15 e 16/12/2021
Das 10 horas do primeiro
dia às 18 horas do último

dia
. Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas
e de convocação para a avaliação de títulos, para a
avaliação biopsicossocial e para o procedimento de
heteroidentificação complementar à autodeclaração dos
candidatos negros

5/1/2022

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de
alteração, conforme necessidade e conveniência do Coren/SE e do Cebraspe. Caso haja
alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.

** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a
serem publicados no Diário Oficial da União e(ou) divulgados na internet, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21.

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
Presidente do COREN-SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
A L AG OA S

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 2225677/2021 - Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de consultoria e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº
13.709/18, visando a adequação do Crea/AL às determinações do referido instrumento
legal, por dispensa de licitação, nos termos do art. 24 da Lei 8.666/1993; Valor Global: R$
16.800,00 (dezesseis mil, oitocentos reais). Contratada: Gustavo Ferreira Accioly - ME, CNPJ
43.258.507/0001-41. Autorização e Ratificação: Rosa Maria Barros Tenório - Presidente.
Maceió, 08 de outubro de 2021.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 2217831-2019 - Objeto: Contratação de serviços especializados de
elaboração do Planejamento Estratégico Plurianual - 2021 a 2023, em favor da equipe
gestora do Crea/AL, visando a padronização de processos, a definição de métodos de
controle e a medição de resultados em todos os setores do órgão, por inexigibilidade
de licitação, nos termos do art. 25 da Lei 8.666/1993; Valor Global: R$ 11.850,00 (onze
mil, oitocentos e cinquenta reais).Contratada: Movimento Alagoas Competitiva - MAC,
CNPJ 10.342.852/0001-10. Autorização e Ratificação: Rosa Maria Barros Tenório -
Presidente. Maceió, 07 de outubro de 2021.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

