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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DA 5ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2018

Processo Administrativo 002/2018.
Objeto: A presente licitação tem como objeto a celebração de

CONTRATO com empresa para a prestação de serviços de Agente de
Intermediação, visando a continuidade do Programa de Aceitação de
Estagiários na Administração Publica, para atender as necessidades
do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/BA (conforme
Termo de Referência ANEXO I). Data da Sessão Pública do Pregão
Eletrônico: 20/04/2018, às 09h00min (horário de Brasília). Pregoeira:
Sidinéia Rêgo da Hora. Site: http://www.licitacoes-e, código
licitações-e: 710774. 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 9 de abril de 2018.
DILMA FRANCLIN DE JESUS

Presidente do Conselho

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018

Processo Administrativo 005/2018
Objeto: A presente licitação tem como objeto contratação

de empresa para fornecimento de materiais de Limpeza, higiene e
conservação para sede do Conselho Regional de Serviço Social
CRESS 5ª Região Bahia. Data da Sessão Pública do Pregão
Eletrônico: 20/04/2018, às 11h00min (horário de Brasília).
Pregoeira: Sidinéia Rêgo da Hora. Site: http://www.licitacoes-e,
código licitações-e 709384. 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 9 de abril de 2018.
DILMA FRANCLIN DE JESUS

Presidente do Conselho

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018

Processo Administrativo 011/2018
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados na

área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo
planejamento, desenvolvimento, implantação e execução
continuada de serviços relacionados à operação, monitoração,
suporte a instalações físicas de TI, suporte a Desktops, Notebooks
e periféricos, gerenciamento de redes, servidores, administração de
banco de dados, atualização e projetos de infraestrutura, baseados
nas melhores práticas de gestão de TI. Data da Sessão Pública do
Pregão Eletrônico: 20/04/2018, às 10h00min (horário de Brasília).
Pregoeira: Sidinéia Rêgo da Hora. Site: http://www.licitacoes-e,
código licitações-e 714432. 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 9 de abril de 2018.
DILMA FRANCLIN DE JESUS

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA DA 6ª REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1, DE 9 DE ABRIL DE 2018

O Presidente do Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia da 6ª Região torna pública a convocação de aprovado no
concurso público nº 01/2017, visando o preenchimento de vaga. O
convocado deverá comparecer à sede do Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da 6ª Região, Avenida Assis Brasil. 2474, Sala
508, Bairro Passo D Areia, Porto Alegre/RS, no dia 13 de abril de 2018,
às 13:30, munido da documentação exigida no edital de concurso nº
01/2017. 201061 Agente Fiscal: Viviane Oliveira dos Santos da Silva.

Porto Alegre, 9 de abril de 2018.
TNR JOÃO BATISTA BENITZ S JUNIOR

Diretor Presidente/CRTR 06

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS NO ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018

Alteração do item 4.15.1 do Termo de Referência que Trata
da Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de implementação, gerenciamento e administração de auxílio refeição
via cartão magnético e/ou eletrônico, com tecnologia chip. No Edital
nº 03/2018 publicado no DOU Nº 58, segunda-feira, 26 de março de
2018 onde se lê 4.15. No caso específico do auxílio-refeição,
considera-se como rede mínima necessária as seguintes quantidades
de estabelecimentos devidamente credenciados em um raio máximo
de 500 m do endereço das sedes do CorePR

Leia-se 4.15. No caso específico do auxílio-refeição,
considera-se como rede mínima necessária as seguintes quantidades
de estabelecimentos devidamente credenciados em um raio máximo
de 1 Km do endereço das sedes do CorePR

Inicio do Acolhimento das Propostas Eletrônicas:
06/04/2018; Limite para o Acolhimento das Propostas: 18/04/2018;
Inicio da Sessão Pública de Disputa de Preços do Pregão: 18/04/2018
às 09h05. Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor do CorePR,
denominado pregoeiro, mediante inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo Comprasnet constante na
página eletrônica www.comprasgovernamentais.gov.br Os
interessados poderão retirar o edital de inteiro teor e seus anexos
através de download nos sites: www.corepr.org.br e ou
www.comprasgovernamentais.gov.br fone para contato: 41 3234-
5291

Curitiba-PR, 6 de abril de 2018.
PAULO CÉSAR NAUIACK

Presidente do Conselho
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