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Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CRMV-SP Nº 06/2017.
Processo CRMV-SP 023/2017. Pregão Eletrônico nº 15/2016 do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano.
Contratante: CRMV-SP. Contratada: Trivale Administração Ltda.
CNPJ nº 00.604.122/0001-97. Objeto: renovação da vigência do
contrato de intermediação, administração e implantação de sistema
informatizado e integrado de gerenciamento de frota de veículos
para prestação de serviços de abastecimento, manutenção
preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de
guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de
obra. Vigência: 07/05/2018 a 07/05/2019. Elemento despesa nº
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Automotivos, despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e
Conservação de Veículos - PJ. Valor anual: R$ 158.175,88. Nota de
empenho nº 749/2018. Nota de pré-empenho nº 5/2018.
Signatários: pelo Contratante, Mário Eduardo Pulga, Presidente, e
pelo Contratado, Pedro Henrique Paiva Costa. Data de assinatura:
07/05/2018.

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2014. Processo
nº 158/2015. Pregão Eletrônico nº 06/2014. Contratante: CRMV-SP.
Contratada: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, CNPJ
69.034.668/001-56. Elemento despesa nº 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001
- Auxílio-Alimentação. Nota de empenho nº 628/2018. Objeto:
reajustar o valor mensal do benefício, nos termos do art. 65, § 8º
da Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/05/2018 a 03/11/2018. Assinatura:
20/05/2018. Signatários: pelo Contratante, Odemilson Donizete
Mossero, Voce-Presidente, e pelo Contratado, Rodrigo Salzano.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018 (BB Nº 719363)

Aquisição de material de escritório, etiqueta p/ impressora
térmica p/ código de barras, filme ribbon, plástico p/ plastificação
(polaseal) e coletor de impressão de digital. Abertura das propostas:
08/06/2018 às 09h e início da disputa de preços: 08/06/2018 às 10h
no site: www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível nos sites:
www.licitacoes-e.com.br. e www.crmvsp.gov.br. Informações pelo
tel.: (11) 5908-4765 ou emails: licitacao@crmvsp.gov.br e
l i c i t a c a o 2 @ c r m v s p . g o v. b r.

VAGNER PEIXOTO ALENCAR
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 4/2018
Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Sergipe. Contratado: Normelia de Araújo Barroso. Objeto:
Contratação de serviços jornalísticos para elaboração e produção de
entrevistas jornalísticas e editoração de 03 (três) edições para o jornal
informativo do CRMV/SE. Vigência: 31/12/2018.

Contrato nº 5/2018
Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Sergipe. Contratado: Gcaast Contabilidade. Contratação de locação de
serviços de contabilidade. Vigência: 180 dias.

Contrato nº 6/2018
Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Sergipe. Contratado: Francisco Rogério Paiva. Objeto: Prestação de
serviços de informática. Vigência: 31/12/2018.

Contrato nº 7/2018
Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Sergipe. Contratado: Sergitur Sergipe Turismo Ltda ME. Objeto.
Prestação de serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e
internacionais. Vigência: 31/12/2018.

Contrato nº 8/2018
Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Sergipe. Contratado: Gráfica e Editora Triunfo Ltda. Objeto:
Prestação de serviços de impressão de jornais informativos para
CRMV/SE. Vigência: 31/12/2018.

AV I S O

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Sergipe - CRMV/SE, Autarquia Pública Federal regida pela Lei nº
5.517/68, vem, através do presente, no uso de suas atribuições legais,
dar ciência às partes e demais interessados, do resultado do
julgamento realizado em sua 34ª Sessão Especial, na qual, por
Decisão Unânime, foi determinado o ARQUIVAMENTO do Processo
Ético Profissional nº 361/2016, com fundamento nos artigos 16, 18,
19, incisos I e IV, e Art. 29, todos da Resolução nº 722/2002.

Aracaju,SE, 15 de maio de 2018.
RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA

Presidente do CRMV-SE

AVISOS DE PENALIDADES

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Sergipe - CRMV-SE, Autarquia Federal regida pela Lei nº 5.517/68,
vem, através do presente, no uso de suas atribuições legais, dar
ciência às partes e demais interessados da decisão proferida pela 31ª
Sessão Especial de Julgamento do CRMV/SE nos autos do Processo
Ético-Profissional nº 397/2016, CENSURA EM PUBLICAÇÃO
OFICIAL o Méd. Vet. Paulo Tiago dos Santos, inscrito no CRMV-SE
sob o nº 0539-VP, por infração do Art. 15, inciso VII, Art. 14, inciso
V, considerando as circunstâncias atenuante e agravante prevista no
Art. 40, inciso II e Art. 39, inciso II respectivamente, todos da
Resolução CFMV nº 722/2002.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Sergipe - CRMV-SE, Autarquia Federal de fiscalização do exercício
profissional, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Federal nº 5.517/68, regulamentada pelo Decreto nº 64.704/69,
consoante á decisão proferida pelo Plenário na Sessão de Julgamento,
referente ao Processo Ético Profissional nº 371/2016, vem executar a
penalidade de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL,
com fundamento na alínea "c", do artigo 33, da Lei Federal nº
5.517/68, aplicado ao Médico Veterinário Reinaldo Reis Cirilo,
registro no CRMV/SE sob o nº 00826-VP, pela violação do art. 15;
art. 38; inciso III e agravante prevista no art. 39; inciso III, todos do
Código de Ética Profissional do Médico Veterinário, aprovado pela
Resolução nº 722/2002.

Aracaju,SE, 15 de maio de 2018.
RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA

Presidente do CRMV-SE

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Espécie: Contrato nº 10/2018, firmado com a empresa NP
Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda; Objeto: Assinatura para
acesso aos serviços "Banco de Preços"; Amparo: Inexigibilidade de
licitação com fundamento no Artigo 25, inciso I, da Lei nº
8.666/1993; Processo Administrativo nº: 15/2018; Vigência:
10/05/2018 a 10/05/2019; Dotação Orçamentária nº:
62211010202006003 - Outros Serviços de Consultoria; Valor/Parcela
única: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais); Nota de
Empenho nº: 271, de 10/05/2018; Signatários: pelo Contratante,
Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda e, pelo Contratado,
Rudimar Barbosa dos Reis.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
DA 10ª REGIÃO

E D I TA L
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO

PARA PROVIMENTO DE VAGA E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E

NÍVEL SUPERIOR

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE
NUTRICIONISTAS DA 10ª REGIÃO - CRN-10, no uso de suas
atribuições legais, torna público que os locais de aplicação das provas do
concurso público estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico
https://concursos.quadrix.org.br, por meio de busca individual, devendo
o candidato, para tanto, informar os dados solicitados.

1 As provas terão duração de 3 (três) horas e serão aplicadas no
dia 27 de maio de 2018, no turno da tarde.

2 A aplicação obedecerá ao seguinte cronograma, conforme
horários oficiais de Brasília/DF:

a) abertura dos portões: 13h; e
b) fechamento dos portões: 14h.
2.1 O candidato somente poderá realizar a prova no local

designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico
h t t p s : / / c o n c u r s o s . q u a d r i x . o rg . b r

3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a
realização da prova com antecedência mínima de uma hora do horário
fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, do comprovante de inscrição e do documento de identificação
original válido.

3.1 O candidato não poderá ingressar no local de provas após o
horário fixado para o fechamento dos portões.

4 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a
realização da prova, for surpreendido portando: aparelhos eletrônicos,
tais como: bipe, telefone celular, smartphones, walkman®, aparelho
portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros
arquivos digitais, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou
similares, notebook, tablets, iPod®, palmtop, gravadores, pendrive, mp3
player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e
mensagens, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc, assim
como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular,
lápis, lapiseira/grafite, marca texto e(ou) borracha.

4.1 O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela
guarda de quaisquer dos objetos citados acima e não se responsabilizará
por perdas, extravios ou danos neles causados.

4.2 O INSTITUTO QUADRIX recomenda que, no dia de
realização da prova, o candidato não leve nenhum dos objetos citados no
item 4.

5 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no
Edital normativo, do qual não poderá alegar qualquer
desconhecimento.

MARIA DO CARMO DE LIMA MARTINS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
DA 7ª REGIÃO

AV I S O

O Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas - 7ª
Região, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 6.583/78 e pelo
Decreto nº 84.444/80, torna público que foi instituído pela Comissão
de Formação Profissional - CFP/CRN7 e aprovado pelo Plenário do
Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região, Gestão 2015/2018,
a criação do Prêmio "Álvara Lopes de Mello e Silva", de iniciativa e
caráter exclusivamente técnico-científico e sem fins lucrativos, o qual
visa reconhecer, premiar e divulgar trabalhos científicos na área da
Nutrição, e informa que o Regulamento encontra-se publicado e
disponível para consulta em:
h t t p : / / c r n 7 . o rg / f i l e s / a r q u i v o / 5 3 2 / r e g u l a m e n - t o - a l v a r a - l o p e s -
20180521.pdf.

Belém-PA, 21 de maio de 2018.
FÁBIO COSTA DE VASCONCELOS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2018

Exclusivo ME/EPP.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais
de limpeza e higiene (Lote 01), bem como de empresa especializada
no fornecimento de gêneros alimentícios e congêneres (materiais de
copa) (Lote 02), para o Conselho Regional de Odontologia do Rio
Grande do Sul - CRO/RS. Tipo de Licitação: Menor valor total global
em dois lotes. Data: 06/06/2018. Abertura das Propostas lote 1:
14:00h; Início da Disputa de Preços lote 1: 14:15h. Abertura das
Propostas lote 2: 15:30h; Início da Disputa de Preços lote 2: 15:45h.
Consulta e/ou aquisição do Edital: Rua Vasco da Gama, 720, Porto
Alegre/RS, Telefone - (51) 30261700, www.crors.org.br. Endereço do
Edital: www.licitacoes-e.com.br. Participação na licitação: Nos termos
da LC nº 123/06, alterada pela LC nº 147/14, a licitação, em seus dois
lotes, é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte.
Dúvidas: pregoeiro@crors.org.br

WILLIANS DA SILVA MARKS
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 004/2018.
Processo Administrativo 002/2018.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
Agente de Intermediação, visando a continuidade do Programa de
Aceitação de Estagiários na Administração Pública, para atender as
necessidades do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/BA.
Contratada: AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
LTDA - EPP, CNPJ nº 01.406.617/0001-74. Dotação orçamentária:
Serviços de intermediação de estágios - 6.2.2.1.1.04.04.012. Valor: R$
41,63 (quarenta e um reais e sessenta e três centavos) por contrato de
intermediação de estagiário. Vigência: 16.05.2018 a 16.05.2019.
Dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser formulados pelos telefones:
(71) 3322-0421 e pelo e-mail pregaoeletronico@cress-ba.org.br.

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 008/2018.
Processo Administrativo 006/2018.
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de material de
expediente para reposição do estoque do conselho regional de serviço
social, durante doze meses, tendo como elementos característicos, os
serviços discriminados no anexo Termo de Referência, parte
integrante do presente instrumento contratual. Contratada: ALEA
COMERCIAL LTDA, CNPJ 12.011.917/0001-70. Dotação
orçamentária: Materiais de Expediente - 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001.
Valor: R$ 12.350,00 (Doze mil, trezentos e cinquenta reais). Vigência:
21.05.2018 a 21.05.2019. 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.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DA 6ª REGIÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 7/2018

Inexigibilidade 007/2018, referente à contratação de palestrante
para participar de Audiência Pública sobre "Estatuto da Adoção"
que será realizada no dia 24 de maio de 2018 na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, conforme inciso II, do art. 25,
cumulado com art. 13 e art. 26 da Lei 8.666/93 e adjudico o
objeto a Mestre Alberta Emília Dolores Goes, no valor de R$
726,80 (Setecentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos).

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