160

3

ISSN 1677-7069

PREGAO PRESENCIAL Nº 7/2015
O CRF/SC, torna público que realizará no dia 11/05/2015, às
14h30min, PREGÃO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL visando o
REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para
realizar serviços de diagramação, compreendendo a revista Espaço
Farmacêutico e demais peças gráficas do CRF/SC, conforme o Edital.
Florianópolis-SC, 27 de abril de 2015.
EVERALDO AMARAL
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº 1/2015
2ª Chamada
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 2ª REGIÃO - CREFITO-2, Autarquia Federal criada pela Lei nº 6.316, de 17.12.1975, com sede na Rua Felix
da Cunha, nº 41 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, nos termos do Inc. IV
do Art. 21 da Lei nº 8.666/93, comunica aos interessados que realizará em 06/05/2015 - 4ª feira, às 10:00 horas, na sede da Autarquia,
processo licitatório por CARTA-CONVITE CREFITO-2 Nº 001/2015
- 2ª. CHAMADA, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, visando à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de pessoal
de MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, sob o regime da Lei nº
6.019/74, regulamentada pelo Decreto nº 73.841/74, e, amparado no
disposto no art. 22, III, §3º e art. 27, inciso II, alínea "a" da Lei nº
8.666, de 21.6.93, atualizada pela de nº 9648, de 27.5.98, e legislação
pertinente, sendo 02 (dois) "AUXILIAR ADMINISTRATIVO", noções de informática e digitação, jornada de trabalho de 40 horas
semanais, 01 (um) para atuar na SUBSEDE do CREFITO-2, em
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. - Centro, e, 01 (um) na SUBSEDE do CREFITO-2, em VOLTA REDONDA-RJ - Centro, com
prazo de duração de 90 (noventa) dias, inicio em 09/05/2015, mediante a assinatura do contrato, podendo, a critério da Instituição, ser
renovado por mais 90 (noventa) dias. A empresa licitante deverá
apresentar planilha de custos detalhada, em anexo à sua proposta. Os
interessados poderão retirar cópia da CARTA-CONVITE diretamente
na Autarquia ou por solicitação, via e-mail: licitacao@crefito2.org.br.
Informações: Sr. Carlos - (21) 2169-2180. Sr. CARLOS DE MAGALHÃES PIOMONTE - Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CREFITO-2.
CARLOS DE MAGALHÃES PIOMONTE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO
RETIFICAÇÃO
No DOU de 27/4/2015, Seção 3, pág. 148, onde se lê: Edital
nº 1/2015, leia-se: Edital nº 1/2015 - Convocação LIII - Concurso
Público.
(p/Coejo)

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2015
O Crefito-8 torna público que a licitação Pregão Eletrônico
nº 05/2015, processo administrativo 051/15, referente ao aviso de
licitação publicado no D.O.U. Seção 3, nº 140, em 02/04/15, tendo
por objeto a aquisição de dois veículos mediante dação em pagamento de dois veículos, foi deserta.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2015
Processo nº 12/2015-Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, sob demanda, de combustíveis (gasolina comum e óleo
diese S-10) para abastecimento da frota de veículos do Conselho
Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, que disponha de pelo
menos 1 (um) posto de abastecimento, que funcione diariamente, a
uma distância máxima de 04 km da sede do Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande do Norte, mediante condições no Termo de
Referencia do Edital e seus anexos. DATA DA ABERTURA:
08/05/2015 as 10:00h. LOCAL: Sede do CREMERN, sito Av. Rio
Branco, 398 - Cidade Alta- Natal-RN. Edital à disposição dos interessados no site do CREMERN (www.cremern.org.br), na opção
"Link Transparência, ou no endereço citado, das 14h às 18h". Esclarecimentos pelo telefone (84) 40065357/40065305.
CONCORRÊNCIA Nº 1/2015
Objeto: Venda de um veículo MARCA FIAT DUCATO COMBINATO/2.8-DIESEL, TIPO VAN, PLACA MZN 8637, ANO
2006/2007, Data: RECEBIMENTO e ABERTURA dos Envelopes
"Documentação" e "Proposta": 15/05/2015, às 10 horas. Local: Av.
Rio Branco, 398, Cidade Alta, Natal/RN, na Sala de Reuniões (Plenário). Edital à disposição dos interessados no site do CREMERN
(www.cremern.org.br), na opção "Link Transparência, ou no endereço
citado, das 14h às 18h". Esclarecimentos pelo telefone (84)
40065357/40065305.
BRUNO BULHOES DE LIMA
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
DA 8ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Administrativo nº 052/2011, Processo Licitatório Pregão
Eletrônico nº. 001/2012, Contrato 001/2012. CONTRATADO: AIRONSERV SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME- CNPJ:
07.809.721/0001-96 Objeto: 3º Termo Aditivo Prestação de Serviços
de Limpeza e Conservação do CRN8. Valor Mensal: R$ 1606,56 (mil
seiscentos e seis reais e cinquenta e seis centavos). Amparo legal:
Art. 57, II, da Lei nº.8.666/99. Vigência: 13.02.2015 a 13.02.2016.
Data da assinatura: 13.02.2015.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DE MINAS GERAIS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo nº 201/2013 - TP nº 001/2014 - OBJETO: Contratação de
empresa para a prestação do serviço de Agenciamento de Viagens,
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento
de passagem aérea nacional, para atender este Órgão de acordo com
a sua demanda. Contratada: Rodna Travel Viagens e Turismo Ltda.
Contrato nº 002/2014 prorrogado por mais 12 meses.
Processo nº 230/201 - TP nº 001/2013 - OBJETO: Contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de limpeza,
conservação e higienização nas dependências deste Órgão e de suas
delegacias regionais, sem material de consumo. Contratada: Atual
Service Ltda. Contrato nº 001/2013 prorrogado por mais 12 meses.
EDITAL Nº 3, DE 27 DE ABRIL DE 2015
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, tendo
em vista o dispositivo nos artigos 19, 20, e 21 da Lei Federal 4.324,
de 14.04.1964, CONVOCA os Cirurgiões-Dentistas, quites com a
Tesouraria deste Órgão, para a Assembléia Geral Ordinária, a se
realizar no dia 11 de maio de 2015, na Sede deste Conselho, situado
na Rua da Bahia, nº 1477 - Bairro Centro, nesta Capital, em primeira
convocação às 11h, com a maioria absoluta dos inscritos, e em segunda convocação às 11h30min, com qualquer número de CirurgiõesDentistas, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I Leitura e discussão do Relatório de Atividades de 2014; II - Prestação
de Contas de 2014.

Curitiba-PR, 27 de abril de 2015.
MARLENE IZIDRO VIEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO PARANÁ

LUCIANO ELOI SANTOS
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 4ª REGIÃO

Nº 79, terça-feira, 28 de abril de 2015
trativo nº 021/2015. As fotografias encaminhadas para o concurso
deverão retratar as atividades referentes às comemorações do "18 de
maio - Dia Nacional da Luta Antimanicomial" no ano de 2015,
realizadas dentro do Estado de Minas Gerais. Poderá participar qualquer interessado que tenha no mínimo 18 (dezoito) anos de idade.
Cada participante poderá concorrer com até 02 (duas) fotos e seus
trabalhos serão submetidos a uma Comissão Julgadora que selecionará fotos que se encaixam dentro das regras do regulamento constante no edital, e, depois de selecionadas seguirão a escolha popular
que elegerá 05 (cinco) fotografias. O participante deverá encaminhar
as fotos via e-mail e entregar "Termo de Concordância e Autorização"
assinado. O prazo máximo para o envio das fotos é até às 23:59
horas, horário de Brasília, do dia 15 de junho de 2015 para o e-mail
rp@crp04.org.br. Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição. Os vencedores receberão troféus e terão suas fotos apresentadas em exposição conjunta a ser realizada pelo CRP/MG. As fotografias enviadas para este concurso ficarão à disposição do
CRP/MG, podendo ser expostas e divulgadas amplamente pelo mesmo em eventos promovidos e/ou apoiados pela instituição, sem qualquer ônus para essa, com a concordância do autor da foto, declarada
no respectivo Termo, Anexo I do edital. A íntegra do edital com o
Regulamento, especificados os prazos, condições para participação,
critérios de avaliação, exposição, premiação e demais informações
encontram-se disponíveis na sede do CRP/MG, sediado na Rua Timbiras, nº 1532, 6º andar, bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP:
30.140-061, bem como no site: www.crpmg.org.br .
ROBERTO CHATEAUBRIAND DOMINGUES
Conselheiro-Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 5ª REGIÃO
EDITAL Nº 6/2015
SELEÇÃO CLASSIFICATÓRIA DE TRABALHO TÉCNICO
A Presidente da Comissão Especial de Licitação do Conselho
Regional de Psicologia 5ª Região torna público, para conhecimento
dos interessados, que estão abertas as inscrições para seleção classificatória de trabalho técnico para premiação e publicação do "VIII
Prêmio Margarete de Paiva Simões Ferreira - Experiências em Psicologia e Políticas Públicas" a partir do dia 30 de Abril de 2015
encerrando-se no dia 30 de Julho de 2015. A participação está facultada aos estudantes de graduação de psicologia devidamente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares do Estado do Rio de Janeiro, denominada "Categoria Estudante" e, aos
profissionais de Psicologia devidamente inscritos neste regional ou
graduados em Psicologia cursando pós-graduação em instituições públicas ou particulares do Estado do Rio de Janeiro ou graduados em
Psicologia lecionando em instituições públicas ou particulares de ensino do Estado do Rio de Janeiro, denominada "Categoria Profissional". Os trabalhos inscritos para a Categoria Estudante de Psicologia deverão ser inscritos em um dos dois eixos temáticos, considerando a relevância destes como práticas em seu território de
origem, podendo servir como referência de atuação da Psicologia:
Eixo 1 - "Vivência da Psicologia nas Políticas Públicas"; Eixo 2 "Diversidade dos Campos de Atuação da Psicologia". Os trabalhos
para a categoria Profissional deverão ser inscritos em um dos três
eixos temáticos, considerando a relevância destes como práticas em
seu território de origem, podendo servir como referência de atuação
da Psicologia: Eixo 1 - "Vivência da Psicologia nas Políticas Públicas"; Eixo 2 - "Diversidade dos Campos de Atuação da Psicologia"; Eixo 3 - "A Prática da Psicologia em Equipes Multiprofissionais". A premiação quanto à importância em espécie é fixada
em: 1 - Categoria Profissional - Eixo 1 "Vivência da Psicologia nas
Políticas Públicas" com a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para o trabalho classificado em primeiro lugar; R$
2.100,00 (dois mil e cem reais) para o trabalho classificado em
segundo lugar. Eixo 2 "Diversidade dos Campos de Atuação" com a
quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para o trabalho
classificado em primeiro lugar; R$2.100,00 (dois mil e cem reais)
para o trabalho classificado em segundo lugar. Eixo 3 - "A Prática da
Psicologia em Equipes Multiprofissionais" com a quantia de R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para o trabalho classificado em
primeiro lugar; R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para o trabalho
classificado em segundo lugar. 2 - Categoria Estudante - Eixo 1
"Vivência da Psicologia nas Políticas Públicas" com a quantia de R$
1.700,00 (hum mil e setecentos reais) para o trabalho classificado em
primeiro lugar; 2º lugar R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais).
Eixo 2 "Diversidade dos Campos de Atuação" com a quantia de R$
1.700,00 (hum mil e setecentos reais) para o trabalho classificado em
primeiro lugar; R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) para o
trabalho classificado em segundo lugar. O edital e o regulamento do
concurso podem ser obtidos através do site http:// www.crprj.org.br/premio.
MARILIA ALVARES LESSA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EDITAL Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2015
V CONCURSO DE FOTOGRAFIA

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 6ª REGIÃO

Contrato aditivo 01-15 ao contrato nº 08/2014. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ; Contratado:
TWW DO BRASIL S/A. Do Valor: Com o termo aditivo, acresce-se
ao contrato original o valor de R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e
cinquenta reais); Dr. Mauricio Marcondes Ribas - Presidente do
CRM-PR; Sr. Anthony Pain - TWW DO BRASIL S/A. Data
16/03/2015.

O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais - 4ª
Região (CRP/MG), por seu Conselheiro-Presidente, Roberto Chateaubriand Domingues, torna pública a abertura de inscrições para a
participação dos interessados no Concurso para avaliação, eleição e
exposição de trabalho artístico conforme EDITAL CRP/MG 002/2015
- V Concurso de Fotografia - "O 18 de Maio visto por diferentes
ângulos." O Concurso tem amparo, no que couber, no art. 22, § 4º, da
Lei nº 8.666/93 e demais legislação pertinente. Processo adminis-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032015042800160

O Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região - CRP-06,
atendendo ao disposto nos artigos 24 e 26 do Decreto Lei 79.822 de
17 de junho de 1977, convida as psicólogas e psicólogos inscritos
neste Regional para a Assembleia Ordinária, a ser realizada no dia 27
de maio de 2015, às 19h, em primeira convocação com a presença da

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

