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ROSANE DIRCKSEN NASCIMENTO
Pregoeira

(SIDEC - 02/05/2018) 925619-02018-2018NE002018

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Pernambuco, torna público que no dia 18/05/2018, às 09:00 horas
(horário de Brasília), realizará na sua sede, localizado na Rua
Conselheiro Theodoro, 460, bairro Zumbi, Recife, Pernambuco,
PREGÃO PRESENCIAL, observadas às disposições contidas na Lei
Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de
08/08/2000, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente,
da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste
certame. OBJETO: Aquisição de material de expediente, descartáveis,
limpeza e alimentos, por lote. Valor total estimado é de R$ 90.450,92
(noventa mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois
centavos). Cópia do edital deve ser solicitada na sede do CRMV-PE
no horário das oito às catorze horas, de segunda a sexta feira ou por
e-mail licitacao@crmvpe.org.br.

IVANILDO PORTO
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
DA 10ª REGIÃO

EDITAL DE ELEIÇÃO Nº 1/2018
CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES

A Presidente do CRN/10, nos termos da Resolução CFN
564/2015, convoca os nutricionistas da Décima Região para
ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO, que elegerá o Plenário do
CRN-10, para o triênio 2018/2021. A votação ocorrerá nos dias
04/09/2018 e 05/09/2018, com início às 08h do dia 04/09/2018 e
encerramento às 18h do dia 05/09/2018 (horário de Brasília). A
votação será de forma não presencial, por meio eletrônico, pela
Rede Mundial de Computadores (Internet). As chapas, compostas
de 18 (dezoito) Nutricionistas (9 efetivos e 9 suplentes), deverão
requerer o registro de candidatura no período de 07/05/2018 a
06/06/2018, de 2ª a 5ª Feira, no horário das 09h-12h e das
13h30min-17h e 6ª Feira, no horário das 09h-12h na Sede do
CRN/10. O requerimento para inscrição da chapa e os documentos
que o acompanham serão entregues em duas vias e dirigidos ao
presidente da comissão eleitoral regional, sendo a primeira original
e a segunda cópia simples. O requerimento poderá ser assinado
por qualquer dos candidatos componentes da chapa, devendo
conter, em cada via: I - relação com nome e número de registro
no CRN de cada um dos candidatos a conselheiro efetivo e a
conselheiro suplente; II - declaração de cada um dos candidatos,
que poderá ser feita de forma individual ou coletiva, indicando
que: a) autoriza a inclusão do seu nome na chapa; b) satisfaz todas
as condições de elegibilidade referidas no art. 6° (art. 9º, inciso I);
c) não incorre nas situações de inelegibilidade referidas no art. 7°,
incisos I, II, III, IV, VII, IX, X e XI (art. 9º, inciso I); d) autoriza
um dos candidatos nominalmente indicado como representante da
chapa; e) autoriza que o endereço eletrônico do representante
indicado seja meio oficial de comunicação entre a chapa e a
comissão eleitoral regional, ou indica um endereço eletrônico para
essa finalidade; III - demais documentos a que se refere o art. 9º,
incisos II e III. Somente estarão aptos a votar os nutricionistas
com inscrição definitiva ou provisória no CRN da jurisdição onde
se processar a eleição, que estejam regulares com suas obrigações
perante o CRN e com seu endereço eletrônico e demais dados
cadastrais atualizados. O voto é obrigatório. A justificativa de
ausência à eleição, fundamentada e acompanhada de elementos
comprobatórios, deverá ser apresentada até 30 (trinta) dias após a
realização da eleição, sob pena de incidência de multa, no valor
correspondente a 20% (vinte por cento) da anuidade vigente. O
exercício do voto poderá ser praticado em qualquer terminal com
acesso à internet, no horário compreendido das 08h do dia
04/09/2018 até às 18h do dia 05/09/2018 (horário de Brasília),
sendo ininterrupto neste intervalo. A íntegra da Resolução CFN
564/2015 pode ser obtida no sítio eletrônico do CRN10 na internet
(www.crn10.org.br). Informações na Sede do CRN/10, Rua Felipe
Schmidt, 321, Sala 1104 - Centro - Florianópolis/SC. Pelo telefone
(48) 3222-1967 ou e-mail eleicoes@crn10.org.br. Florianópolis/SC,
23/04/2018.

Florianópolis-SC, 2 de maio de 2018.
MARIA DO CARMO DE LIMA MARTINS

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 3, DE 2 DE MAIO DE 2018

O Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Regional
de Odontologia do Distrito Federal, designado por meio da
Portaria CRO-DF nº 10/2018, CONVOCA, para o dia 08 de
agosto de 2018, a eleição para a renovação da composição do
CRO-DF. Até as 18 horas do dia 09 de julho de 2018 serão
recebidas, pela Secretaria, os requerimentos de inscrição de
Chapas.

O edital completo encontra-se afixado na sede do CRO-
DF e disponível na página www.cro-df.org.br.

NILTON CARLOS GARBIM

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DE MATO GROSSO

E D I TA L
RETIFICAÇÃO DO EDITAL

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna
público, a todas as empresas interessadas em participar do referido
certame, a retificação do Edital da Tomada de Preço n° 01/2018, com
a inclusão do item 7.4.5 no Edital, e alterar a data de realização do
mesmo para o dia 27 de Abril de 2018às 14 horas.

ELAINE PATRÍCIA ALVES DE ARAÚJO GOMES

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA
DA 9ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo do contrato nº
9912295726/2017, oriundo do processo CRQ-CPL nº 013/2017 -
Inexigibilidade nº 004/2017. OBJETO: Contratação de empresa
para os serviços postais a exemplo de carta comercial, Sedex,
Sedex10, carta com Ar, PAC, etc., para o Conselho Regional de
química da 9ª mímica da 9ª Região e suas Secretarias de Maringá
e Cascavel. Contratada: Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. CNPJ: 34.028.316/0020-76. Valor estimado anual R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Dilermando Brito Filho -

Presidente do CRQ-IX.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018

Processo Administrativo 019/2018.
Objeto: Contratação de empresa especializada em Fornecimento de
solução de impressão, cópia e digitalização, compreendendo a
cessão de direito de uso de equipamentos, devidamente instalados
e configurados nos locais previamente determinados pelo CRESS-
BA, durante 12 (doze) meses. Data da Sessão Pública do Pregão
Eletrônico: 15.05.2018, às 10h00min (horário de Brasília).
Pregoeiro: Diego Hortélio Correia Silva. Site:
http://www.licitacoes-e, código licitações-e: 717915. Dúvidas e/ou
esclarecimentos poderão ser formulados pelos telefones: (71) 3322-
0421 e pelo e-mail pregaoeletronico@cress-ba.org.br.

Em 2 de maio de 2018.
DILMA FRANCLIN DE JESUS

Presidente do Conselho

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2018

Processo Administrativo 006/2018
Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de
empresa para fornecimento de material de expediente, tendo em vista
a necessidade de reposição do estoque do Conselho Regional de
Serviço Social, durante doze meses. (conforme Termo de Referência
- ANEXO I). Data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico:
15.05.2018, às 11h00min (horário de Brasília). Pregoeiro: Diego
Hortélio Correia Silva. Site: http://www.licitacoes-e, código
licitações-e: 717935. Dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser
formulados pelos telefones: (71) 3322-0421 e pelo e-mail
p r e g a o e l e t r o n i c o @ c r e s s - b a . o rg . b r.

Em 2 de maio de 2018.
DILMA FRANCLIN DE JESUS

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DA 6ª REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convoco os/as Assistentes Sociais
Inscritos no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS 6ª
REGIÃO), para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se dia 25 de
maio de 2018, à Rua Tupis, 485, auditório do CRESS 6ª Região,
5º andar, Centro, Capital, às 18h30min em primeira convocação e
às 19h00 em segunda convocação, para o exame da seguinte
pauta: - Apresentação dos Eixos Temáticos para o 47º Encontro
Nacional; - Eleição de delegados para o 47º Encontro Nacional
CFESS/CRESS; - Informes Gerais.

Belo Horizonte, 2 de maio de 2018.
JULIA MARIA MUNIZ RESTORI CRESS

3.696
Presidente do Conselho

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2018

OBJETO: Aquisição de Material de Escritório em atendimento a
sede e seccionais do Conselho Regional de Serviço Social 6ª
Região, para o ano de 2018. Foram declaradas habilitadas e
vencedoras do certame, a empresa MARIMILIA NEVES DE
AQUINO MEI nos itens: 1, 4, 6, 7, 20, 21, 29 e 37 no valor total
de R$ 1.116,35 (hum mil, cento e dezesseis reais e trinta e cinco
centavos); a empresa FLÁVIA MARQUES MAYRINCK ME nos
itens 5, 8, 10, 18, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 no valor total
de R$ 764,10 (setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos);
a empresa JULIANA CLAUDIA RIBEIRO DE LACERDA ME
nos itens 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27 e 28
no valor total de R$ 2.041,75 (dois mil, quarenta e um reais e
setenta e cinco centavos); a empresa RV COMÉRCIO DE PAPEIS
LTDA no item 19 no valor total de R$ 2.682,00 (dois mil,
seiscentos e oitenta e dois reais) e a empresa JL SUPRIMENTOS
EIRELI ME nos itens 38, 39 e 40 no valor total de R$ 22.250,00
(vinte e dois mil, duzentos e cinquenta reais). Declarado frustrado
o item 14.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2018.
ELAINE DAS GRAÇAS FACUNDO DE OLIVEIRA

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços
Gráficos para impressão de materiais: Livretos, Kit de Resoluções
do SOFI e Banners, em atendimento ao CRESS/MG 6ª R. Tipo:
Menor Preço. Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote.
Encerrado o prazo de credenciamento das empresas, a Pregoeira
declarou deserto o Certame. Desse modo a Pregoeira declarou
encerrada a presente licitação.

Belo Horizonte, 2 de maio de 2018.
ELAINE DAS GRAÇAS FACUNDO DE OLIVEIRA

Pregoeira

RETIFICAÇÃO

No Julgamento Pregão Presencial nº. Cress-
Mg.6ªr/003/2018, Objeto:.....Onde se lê R$3.455,00 (três mil
quinhentos e cinquenta e cinco reais), leia-se R$3.455,00 (três mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

EXTRATO DE CONTRATO CRESS Nº 6/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/18. CONTRATO CRESS Nº
006/18. Contratante: Conselho Regional de Serviço Social - CRESS
6ª Região. Contratado: ELZA CORREA - ME. Objeto: Contratação
de Serviços Gráficos para impressão de Materiais de Comunicação e
Divulgação em atendimento ao Conselho Regional de Serviço Social
de Minas Gerais - CRESS 6ºR. Valor: R$ 3.455,00 (Três mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Fundamento Legal: Leis nº
10.520/02 e nº 8.666/93. Vigência: 31.12.2018. Belo Horizonte, 16 de
Abril de 2018.
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