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CONCORRÊNCIA N o- 6/2015

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 66/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO No L-173/2015
CONCORRÊNCIA No 006/2015
TIPO: MENOR PREÇO - GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços e obras
de engenharia - construção da Unidade Operacional de Atendimento
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São
Paulo - CREA-SP na cidade de Fernandópolis. Data de recebimento e
abertura das propostas: 14/12/2015, às 11 horas. Local da realização
da Sessão Pública: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 - 7º andar Pinheiros - São Paulo, SP. Edital disponível no site
www.creasp.org.br e na sede do CREA-SP, no endereço acima, das
8h30min às 16h30min.

Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 066/2015 em 24/11/2015
às 10:30 horas - Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenagem de áudio, vídeo e imagem para o Conselho
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP.

CONCORRÊNCIA N o- 7/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO No L-174/2015
CONCORRÊNCIA No 007/2015
TIPO: MENOR PREÇO - GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços e obras
de engenharia - construção da Unidade Operacional de Atendimento
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São
Paulo - CREA-SP na cidade de Pereira Barreto. Data de recebimento
e abertura das propostas: 14/12/2015, às 14 horas. Local da realização
da Sessão Pública: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 - 7º andar Pinheiros - São Paulo, SP. Edital disponível no site
www.creasp.org.br e na sede do CREA-SP, no endereço acima, das
8h30min às 16h30min.
São Paulo, 10 de novembro de 2015.
ANDRÉIA A. B. C. DE OLIVEIRA
Superintendente Administrativo-Financeira

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2015
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do CearáCRF/CE, torna público e comunica aos interessados que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 04/2015, no dia
23/11/2015, às 15h00 (Horário de Brasília), objetivando a contratação
de empresa para aquisição parcela de material de expediente, de
reprografia, informática, gêneros alimentícios, copa/cozinha e limpeza
para atender as necessidades deste Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Ceará, em Fortaleza/CE, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I do Edital. O edital poderá ser obtido na
sede do CRF/CE, localizado na Rua Marcondes Pereira, 1160 - Dionísio Torres - Fortaleza - CE, de 2ª a sexta-feira, no horário de 09h00
às 12h00 e das 13h00 às 18h00 ou consultado em www.crfce.org.br
Fortaleza, 9 de novembro de 2015.
JACÓ ALBUQUERQUE LOPES FILHO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 27/2015 - UASG 389454
Nº Processo: PACS 082/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e
higiene, além de acessórios para banheiros, para o Conselho Regional
de Farmácia do Estado do Paraná ? CRF-PR. Total de Itens Licitados:
00033. Edital: 11/11/2015 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 17h30.
Endereço: Rua Presidente Rodrigo Otavio 1296 Hugo Lange - CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: a partir de 11/11/2015 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 24/11/2015
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
VANESSA TEREZINHA PANEK
Pregoeira
(SIDEC - 10/11/2015) 389454-02015-2015NE000028

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 071/2015 - Pregão Eletrônico nº
053/2015. Wireless Comm Serviçes Ltda - CNPJ: 09.520.219/000196 - Objeto: Prestação de serviços de acesso à internet através de link
dedicado corporativo em fibra óptica direta na rede do Conselho
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, através de
02 (dois) links privativos e dedicados, com largura de banda efetiva,
full duplex de no mínimo 50 MBPS cada um com disponibilização de
pelo menos 10 (dez) endereços IP reais cada um, incluindo garantia,
suporte e configuração e fornecimento de todos os equipamentos
necessários ao funcionamento do serviço. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93. Vigência: 10/12/2015 à 09/12/2016 - Valor anual estimado:
R$ 29.599,20.
AVISOS DE LICITAÇÃO
O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CRF-SP - UASG: 389461, Autarquia Federal, instituída pela Lei nº
3.820/60, torna pública a abertura das seguintes licitações:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2015
Pregão Eletrônico nº 070/2015 em 23/11/2015 às 10:30 horas - Objeto: Aquisição e instalação de divisórias de vidro duplo, com persianas embutidas, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado
de São Paulo - CRF-SP.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2015
Pregão Eletrônico nº 077/2015 em 23/11/2015 às 10:30 horas - Objeto: Aquisição de materiais diversos para o Departamento de Manutenção do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo
- CRF - SP
O edital poderá ser adquirido através dos sites:
www.crfsp.org.br e www.comprasnet.gov.br - fone: (11) 3067-1478.
ELIZABETH ADANIYA
Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 0914/15. Contratante: CREFITO-8. Contratada: Fino Plac
Etiquets Patrimoniais LTDA ME. CNPJ 22.444.979/0001-20. Objeto:
aquisição de plaquetas patrimoniais. Legal: Lei nº 8.666/93 art. 24, II.
Ordem de Serviço nº 129/2015. Assinatura 04/11/15. Valor : R$
380,00. Orçamento: 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 Outros Materiais de
Consumo.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14/2015
Tendo em vista o julgamento da Licitação pela Comissão de
Licitação, referente ao Edital nº 14/2015, de 01/09/2015, registro de
preços de artigos de expediente, decido: Homologar o resultado conforme especificado: RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI ME, CNPJ
21.304.312/0001-69, a proposta no valor total de R$ 24.300,00.
Curitiba, 10 de novembro de 2015.
ABDO AUGUSTO ZEGHBI
Presidente do CREFITO-8.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXtrato do 3° termo aditivo ao contrato n. 018/2012 - processo
licitatório n. 026/2012. 1. Contratada: OMD Soluções para Ouvidorias s/s Ltda. CNPJ n. 06.181.338/0001-73. 2. Espécie: Aditivo. 3.
Objeto: Concessão do Direto de Uso do Sistema de Informatizado
para Gestão de Ouvidorias. 4. Amparo Legal: art. 57da Lei n.
8.666/93. 5. Rubrica Orçamentária: 6.2.2.1.1.33.90.39.010. 6. Empenho: 1389/2015. 7. Valor total do contrato: R$ 6.028,08 8. Prazo:
12 meses. 9. Data de assinatura: 01/10/2015. 10. Signatários: Pelo
CREMERJ Pablo Vazquez Queimadelos. Pela Contratada: Rony Reinehr Brand - Representante Legal.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DE RONDÔNIA
AVISOS DE HOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo de Licitação n o- 21/2015
OBJETO: contratação de Pessoa Fisica para jardinagem da
Delegacia Regional de Medicina de Ji-Paraná.O Presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia-CREMERO, no uso das
suas atribuições legais, considerando que a proposta apresentada pela
licitante vencedora é a que melhor atende aos interesses da administração, promovendo maior economicidade para administração, e
conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de Licitação nº 21/2015 e ADJUDICAR o Senhor Elia Julia Vitor, que
apresentou o valor total anual de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos
reais), nos termos da Ata de Sessão de Julgamento.
Porto Velho-RO, 25 de maio de 2015.
Processo de Licitação 37/2015.
OBJETO:estabelecer as diretrizes para a contratação de empresa especializada em instalação de hidrante de passeio de combate
a incêndio.
O Presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia-CREMERO, no uso das suas atribuições legais, considerando
que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a que melhor
atende aos interesses da administração, promovendo maior economicidade para administração, e conforme parecer da comissão resolve
HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de
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Nº 215, quarta-feira, 11 de novembro de 2015
licitação por menor valor e ADJUDICAR a empresa IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA-ME, que apresentou proposta no
valor de R$ 2.520,00(dois mil quinhentos e vinte reais).
Porto Velho-RO, 11 de setembro de 2015.
Processo de Licitação 38/2015.
OBJETO:estabelecer as diretrizes para a contratação de empresa especializada para realização da Prova médica denominada
questionario médico.O Presidente do Conselho Regional de Medicina
de Rondônia-CREMERO, no uso das suas atribuições legais, considerando que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a que
melhor atende aos interesses da administração, promovendo maior
economicidade para administração, e conforme parecer da comissão
resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de licitação por menor valor e ADJUDICAR a empresa FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, que apresentou proposta no valor de
R$ 7.995,00 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais).
Porto Velho-RO, 11 de setembro de 2015.
Processo de Licitação 40/2015.
OBJETO: estabelecer as diretrizes para a contratação de Pessoa Fisica para serviço de diarista para a Delegacia de Ji-Paraná do
CREMERO.O Presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia-CREMERO, no uso das suas atribuições legais, considerando
que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a que melhor
atende aos interesses da administração, promovendo maior economicidade para administração, e conforme parecer da comissão resolve
HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de
licitação por menor valor e ADJUDICAR a Sra. Maria Consuelo
Gasperini, que apresentou proposta no valor anual de R$ 6.360,00
(seis mil e trezentos e sessenta reais).Porto Velho-RO, 21 de setembro
de 2015.
Processo de Licitação 41/2015.
OBJETO: estabelecer as diretrizes para a contratação de empresa especializada em manutenção e reparos predial.O Presidente do
Conselho Regional de Medicina de Rondônia-CREMERO, no uso das
suas atribuições legais, considerando que a proposta apresentada pela
licitante vencedora é a que melhor atende aos interesses da administração, promovendo maior economicidade para administração, e
conforme parecer da comissão resolve HOMOLOGAR o processo
licitatório, na modalidade Dispensa de licitação por menor valor e
ADJUDICAR a empresa MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOPS
LTDA-ME, que apresentou proposta no valor de R$ 1.960,00(hum
mil novecentos e sessenta reais).
Porto Velho-RO, 21 de setembro de 2015.
Processo de Licitação 42/2015.
OBJETO: estabelecer as diretrizes para a contratação de empresa especializada na confecção do PPRA do CREMERO.O Presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia-CREMERO,
no uso das suas atribuições legais, considerando que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a que melhor atende aos interesses
da administração, promovendo maior economicidade para administração, e conforme parecer da comissão resolve HOMOLOGAR o
processo licitatório, na modalidade Dispensa de licitação por menor
valor e ADJUDICAR a empresa RM EMPRREENDIMENTOS ME,
que apresentou proposta no valor TOTAL de R$ 960,00 (novecentos
e sessenta reais).
Porto Velho-RO, 21 de setembro de 2015.
Processo de Licitação 43/2015.
OBJETO: objetostabelecer as diretrizes para locação de espaço fisico pra realização do questionario medico do CREMERO.O
Presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia-CREMERO, no uso das suas atribuições legais, considerando que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a que melhor atende aos
interesses da administração, promovendo maior economicidade para
administração, e conforme parecer da comissão resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de licitação por
menor valor e ADJUDICAR a empresa UNIMAX UNIÃO MAMORE DE SERV EDUCACIONAIS LTDA, que apresentou proposta no
valor TOTAL de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Porto Velho-RO, 6 de outubro de 2015.
Processo de Licitação 44/2015.
OBJETO:estabelecer as diretrizes para a contratação de empresa especializada na confecção do PCMSO da delegacia de JiParaná do CREMERO.O Presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia-CREMERO, no uso das suas atribuições legais,
considerando que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a
que melhor atende aos interesses da administração, promovendo
maior economicidade para administração, e conforme parecer da comissão resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade
Dispensa de licitação por menor valor e ADJUDICAR a empresa
C.A.T clínica de assistencia ao trabalho, que apresentou proposta no
valor TOTAL de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Porto Velho-RO, 7 de outubro de 2015.
RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA
Presidente do Conselho
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