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edital completo poderá ser adquirido no site www.crefito2.org.br ou
junto ao pregoeiro oficial, no endereço de correspondência eletrônica:
e-mail: pregoeiro@crefito2.org.br. Informações: Sr. André (21) 2169-
2183.

ANDRÉ HENRIQUE CARDOZO ALVES
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO

E D I TA I S
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CREFITO

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 24/01/2018 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 33517/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
LUDMILLA SCALIA GOMIDE, Crefito4 nº 29.465 F - Resultado do
julgamento: Julgado procedente a Representação Inaugural - aplicado
a Representada penalidade de multa consistente no pagamento de 05
(CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica a profissional acima
identificada devidamente intimada para que, querendo, interponha, no
prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente edital, recurso ao
COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO nº 471/2016). Para cons-
tar lavrou-se o presente edital para que produza seus efeitos legais.

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CREFITO

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 24/01/2018 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 28417/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
PRISCILA GLEICE DA CRUZ, Crefito4 nº 140.465 F - Resultado
do julgamento: Julgado procedente a Representação Inaugural - apli-
cado a Representada penalidade de multa consistente no pagamento
de 03 (TRÊS) anuidades ao Conselho. Portanto, fica a profissional
acima identificada devidamente intimada para que, querendo, inter-
ponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente edital,
recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO nº 471/2016).
Para constar lavrou-se o presente edital para que produza seus efeitos
legais.

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CREFITO

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 24/01/2018 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 32117/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
RUBIA ELEN ALMENDRO, Crefito4 nº 39.838 F - Resultado do
julgamento: Julgado procedente a Representação Inaugural - aplicado
a Representada penalidade de multa consistente no pagamento de 05
(CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica a profissional acima
identificada devidamente intimada para que, querendo, interponha, no
prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente edital, recurso ao
COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO nº 471/2016). Para cons-
tar lavrou-se o presente edital para que produza seus efeitos legais.

ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente

EDITAIS DE CITAÇÃO

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pelo Instrutor, Dr. Hermann Alec-
sandro Rodrigues, designado por ato do Senhor Presidente, Dr. An-
derson Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem, ou
dele conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o
processo disciplinar nº 2218/2018, movido em face do Dr. HASSAN
ALI SROUR, inscrito no CREFITO-4 sob o nº 65.031 F, por in-
fringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75. Tendo em
vista que a profissional encontra-se em lugar incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital de citação, com prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir de sua publicação, para CITAR HASSAN ALI SROUR,
portador do RG: M-8.173.455 e CPF: 02653105632, filho de ALI
HUSSEIN SROUR e NILTA HELENA DE SOUZA, para querendo,
apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da pu-
blicação do presente edital, sob pena de ser declarado(a) REVEL,
tendo como consequência o prosseguimento do processo mesmo sem
a sua presença, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo 1º, da
Resolução COFFITO nº 471/2016.

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pelo Instrutor, Dr. Hermann Alec-
sandro Rodrigues, designado por ato do Senhor Presidente, Dr. An-
derson Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem, ou
dele conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o
processo disciplinar nº 3018/2018, movido em face da Dra. JULIA
MARCIA FERNANDES PORTO CARVALHO, inscrita no CREFI-
TO-4 sob o nº 59.390 F, por infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei
Federal nº 6.316/75. Tendo em vista que a profissional encontra-se
em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital de citação,
com prazo de 10 (dez) dias úteis a partir de sua publicação, para
CITAR HASSAN ALI SROUR, portadora do RG: M-9.311.494 e
CPF: 03800072661, filha de ANTONIO NORBERTO PORTO e MA-
RILIA TOLEDO FERNANDES PORTO, para querendo, apresentar
defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do
presente edital, sob pena de ser declarado(a) REVEL, tendo como
consequência o prosseguimento do processo mesmo sem a sua pre-
sença, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo 1º, da Resolução
COFFITO nº 471/2016.

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pelo Instrutor, Dr. Hermann Alec-
sandro Rodrigues, designado por ato do Senhor Presidente, Dr. An-
derson Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem, ou
dele conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o
processo disciplinar nº 2918/2018, movido em face da Dra. MARIA
ALICE CARDOSO P. NUNES, inscrita no CREFITO-4 sob o nº
20.382 F, por infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº
6.316/75. Tendo em vista que a profissional encontra-se em lugar
incerto e não sabido, expediu-se o presente edital de citação, com
prazo de 10 (dez) dias úteis a partir de sua publicação, para CITAR
HASSAN ALI SROUR, portadora do RG: 8.999.677 e CPF:
66905990949, filha de MANOEL CARDOSO PEREIRA e TERE-
ZINHA CAMPOS, para querendo, apresentar defesa, no prazo de 10
(dez) dias úteis, a contar da publicação do presente edital, sob pena
de ser declarado(a) REVEL, tendo como consequência o prosse-
guimento do processo mesmo sem a sua presença, nos termos do art.
3º, caput e parágrafo 1º, da Resolução COFFITO nº 471/2016.

HERMANN ALECSANDRO RODRIGUES
Instrutor

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pela Instrutora, Dra. Marina Vi-
veiros Trajano Cruz, designada por ato do Senhor Presidente, Dr.
Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem,
ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o
processo disciplinar nº 2418/2018, movido em face do Dr. SAN-
DOVAL BARRETO, inscrito no CREFITO-4 sob o nº 22.695 F, por
infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75. Tendo
em vista que a profissional encontra-se em lugar incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital de citação, com prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir de sua publicação, para CITAR HASSAN ALI SROUR,
portador do RG: 6398653 e CPF: 58967915853, filho de BALBINO
GASQUES MOREIRA e ALAIDE BARRETO MOREIRA, para que-
rendo, apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
publicação do presente edital, sob pena de ser declarado(a) REVEL,
tendo como consequência o prosseguimento do processo mesmo sem
a sua presença, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo 1º, da
Resolução COFFITO nº 471/2016.

MARINA VIVEIROS TRAJANO CRUZ
Instrutora

EDITAL DE CITAÇÃO

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pelo Instrutor, Dr. Hugo Pereira
Goretti, designado por ato do Senhor Presidente, Dr. Anderson Luís
Coelho, torna público, a todos que o presente virem, ou dele co-
nhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o processo
disciplinar nº 2618/2018, movido em face da Dra. VALERIA MARIA
GUIMARÃES MARTINS, inscrita no CREFITO-4 sob o nº 19.293 F,
por infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75.
Tendo em vista que a profissional encontra-se em lugar incerto e não
sabido, expediu-se o presente edital de citação, com prazo de 10 (dez)
dias úteis a partir de sua publicação, para CITAR HASSAN ALI
SROUR, portadora do RG: 4.768.652 e CPF: 68592055600, filha de
LOILDO DE ALCANTARA GUIMARAES e REILA DE FATIMA
M. GUIMARAES , para querendo, apresentar defesa, no prazo de 10
(dez) dias úteis, a contar da publicação do presente edital, sob pena
de ser declarado(a) REVEL, tendo como consequência o prosse-
guimento do processo mesmo sem a sua presença, nos termos do art.
3º, caput e parágrafo 1º, da Resolução COFFITO nº 471/2016.

HUGO PEREIRA GORETTI
Instrutor

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 16/2017

Tendo em vista o julgamento da Pregoeira e do Apoio, re-
ferente ao Edital nº 16/2017 de 09/11/17, 2ª publicação, objeto re-
gistro de preços de insumos de impressoras e multifuncionais, decido:
Homologar o resultado do LOTE 1 à empresa Unisupri Officer -
Com. de Equipamentos de Informática LTDA EPP, CNPJ
07.630.001/0001-69, valor total de R$ 9.765,00 (nove mil setecentos
e sessenta e cinco reais) e do LOTE 2 à empresa Pontocom Su-
primentos para Informática EIRELI ME, CNPJ 27.230.038/0001-07,
valor total de R$ 7.189,82 (sete mil cento e oitenta e nove reais e
oitenta e dois centavos).

Curitiba, 25 de janeiro de 2018.
ABDO AUGUSTO ZEGHBI

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TA ao Proc. nº 30.2016- Pregão Eletrônico nº 13/2016. Contratada:
AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda EPP. Obj: Alterar as
Cláusulas: Sétima - Da Dotação Orçamentária e Décima - Da Vi-
gência, do contrato de Locação de Equipamentos de Circuito Fechado
de TV - CFTV Digital e Manutenção do mesmo, e Monitoramento 24
horas e Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Alarme das
instalações do CRM-DF. Data vigência: 23/2/2018 a 22/2/2019. Valor
global: R$ 8.760,00. Fundamento legal: inc. II art. 57 da Lei nº
8.666/93, Cláusula Décima do Contrato e Parecer CJCRM/DF nº
1911.05.2018. Data da assinatura: 18/01/2018.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO No- 6/2018 - UASG 389176

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017 Contratante: Conselho Re-
gional de Medicina de Pernambuco - CREMEPE. CNPJ Da Empresa
Contratada: 24.941.303/0001-77 Contratada: SAVEZ CONSULTO-
RIA DE ENGENHARIA LTDA Objeto: Contratação de pessoa ju-
rídica para especificação de quantitativos, locais, materiais e técnica a
ser utilizada na pintura da sede do CREMEPE. Valor do contrato: R$
7.442,00. Vigência do Contrato: 25/01/2018 até 24/01/2019. Data da
assinatura do Contrato 25/01/2018.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO AMAZONAS

EDITAL No- 1, DE 19 DE JANEIRO DE 2018
PRORROGA O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO

PÚBLICO Nº 01/2015

O Presidente do Conselho Regional de Medicina do Ama-
zonas - CREMAM, no uso da competência que lhe outorga o art. 1º
da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, CONSIDERANDO o
Edital nº 01/2015, que fixou o prazo de 2 (dois) anos de validade do
concurso, prorrogável por igual período, contados a partir da data de
publicação da homologação do resultado final; CONSIDERANDO a
existência de candidatos classificados no cadastro de reserva e a
possibilidade de convocação conforme a existência de empregos va-
gos e disponibilidade financeira; CONSIDERANDO o deliberado na
32ª Reunião de Diretoria, realizada em 17/11/2017; RESOLVE: Fica
prorrogada, nos termos dos incisos II e III do artigo 37 da Cons-
tituição Federal, pelo prazo de dois anos, contados a partir de
14/03/2018, a validade do concurso público nº 01/2015, destinado ao
provimento de vagas de nível médio e superior no CREMAM.

JOSÉ BERNARDES SOBRINHO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL No- 1/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CON-
SELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESPIRITO SANTO DE-
CLARA o fracasso da Licitação Pregão Presencial CRM/ES nº
001/2018, realizada no dia 12/01/2018, que teve por objeto a con-
tratação exclusiva de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte especializada para prestação de serviço continuado de Jardi-
nagem para a sede do CRM/ES, tendo em vista a inabilitação de todas
as empresas licitantes.

Vitória-ES, 26 de Janeiro de 2018.
VINÍCIUS SIGMARINGA

Pregoeiro

ots
Realce
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