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cluindo garantia on-site de 12 (doze) meses, conforme especificações
e demais condições gerais estabelecidas neste Contrato, no Edital e
Termo de Referência e seus anexos.;

leia-se:I. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. Con-
tratação de empresa especializada na prestação dos serviços de aqui-
sição de 26 (vinte e seis) impressoras Multifuncional Laser, incluindo
garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações e
demais condições gerais estabelecidas neste Contrato, no Edital e
Termo de Referência e seus anexos.

onde se lê:V. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA 5.1.
O prazo de garantia será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia
útil subsequente à data do recebimento definitivo, e a garantia será
prestada nas dependências da Sede do Crea-PE em Recife;

leia-se:V. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA. 5.1. O
prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do
dia útil subsequente à data do recebimento definitivo, e a garantia
será prestada nas dependências da Sede do Crea-PE em Recife;

A Comissão informa que as demais disposições contidas no
Edital e seus anexos permanecem inalterados.

Tendo em vista que a alteração impacta na formulação da
proposta, as datas e horário de limite de recebimento de novas pro-
postas e da sessão de disputa estão redesignadas para o dia
22/09/2017, às 09h30min e 10h00min (Horário de Brasília), res-
pectivamente.

DIOGO BERNARDO DA SILVA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO Nº 1/2017

O CREA/SC torna público, para o conhecimento dos in-
teressados, que em Ato Público será realizada licitação na modalidade
LEILÃO PÚBLICO, do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE, para a
alienação de 26 (vinte e seis) veículos de sua propriedade, no estado
de uso e conservação em que se encontram, conforme esmiuçado no
Edital respectivo. A data da Sessão Pública do Leilão será no dia
28/09/2017, a partir das 09:00 hs, na Sede do CREA/SC, localizada
na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125 - Itacorubi - Florianópolis/SC
- CEP.: 88.034-001. Informações sobre o Edital poderão ser obtidas
na Sede do CREA/SC, no horário das 08h00min às 17h00min, bem
como pelo telefone (48) 3331-2079 ou pelo site: www.crea-
s c . o rg . b r.

CARLOS ALBERTO KITA XAVIER
Presidente do CREA/SC

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO

PROCESSO Nº: 2015/6-000086-4. CONVENIADA: Município de
Curitiba, CNPJ: 76.417.005/0001-86; Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano de Curitiba, CNPJ: 76.582.337/0001-16; Fundação
Cultural de Curitiba, CNPJ: 75.123.125/0001-08. OBJETO: Adita-
mento ao Termo de Convênio nº 21980 que visa estabelecer con-
dições de mútua cooperação entre as partes quanto ao registro de
ARTs de atividades de Engenharia e Agronomia. BASE LEGAL: Lei
nº 8.666/93. Vigência: até 01/09/2017 a 30/08/2018. Signatários: Ra-
fael Greca de Macedo; Reginaldo Luiz Reinert; Marcelo Simas do
Amaral Cattani.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2017

Nº Processo: 01004647/2017. TOMADA DE PREÇOS nº 05/2017.
Objeto: a contratação de empresa especializada para execução de
obras de reforma e prestação de serviços de engenharia na Inspetoria
do CREA-PI na cidade de Oeiras-PI. Contratante: Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Piauí. Contratado: Dôta Engenharia
Ltda, CNPJ nº 23.522.790/0001-70. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Total: R$ 117.641,44 (cento
e dezessete mil seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro
centavos). Data de assinatura: 29/08/2017.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº PE 005/2017. OBJETO: Registro
de preços para a eventual aquisição de materiais descartáveis,
copa, limpeza, expediente, escritório e suprimentos de infor-
mática, especificados nos lotes nº 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07
do Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão nº
005/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como as
propostas vencedoras, independentemente de transcrição. Pro-
cesso Administrativo nº 4381303/2017. Detalhamento do Pro-
cesso e da Ata no www.comprasgovernamentais.gov.br, acesso
livre, UASG CREA-RN: 926393. FORNECEDORES CONTEM-
PLADOS: Grupos 01, 04, 05 e 06 - COMERCIAL J.A. LTDA
- EPP, CNPJ nº 01.653.918/0001-00, no valor total de R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), de R$ 2.304,14 (dois

mil, trezentos e quatro reais e quatorze centavos), de R$
45.620,99 (quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e
noventa e nove centavos) e de R$ 7.445,90 (sete mil, qua-
trocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) res-
pectivamente; Grupo 02 - ZIMBA COMÉRCIO DE MÁQUI-
NAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº
20.958.488/0001-71, no valor total de R$ 1.855,54 (um mil,
oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro
centavos); Grupo 03 - DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO
GUERRA, CNPJ nº 27.427.212/0001-06, no valor total de R$
10.799,00 (dez mil, setecentos e noventa e nove reais); Grupo
07 - ELLO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TEC-
NOLOGIA LTDA, CNPJ nº 27.827.042/0001-57, no valor total
de R$ 5.810,00 (cinco mil, oitocentos e dez reais).

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2017

O Pregoeiro do CREA-RN, designado pela portaria nº
06/2017, AVISA aos interessados que o Pregão Eletrônico acima
especificado, tendo como objeto o registro de preços pelo prazo de 12
(doze) meses, para a aquisição e confecção de chaves, carimbos e
serviços de chaveiro, objetivando atender a demanda do CREA/RN,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital
e seus anexos, com abertura prevista para 12 de setembro às 10h, fica
adiado para o dia 25 de setembro de 2017 às 10h, em virtude de
necessidade de readequação na planilha de preços do Termo de Re-
ferencia. O Edital encontra-se à disposição dos interessados nos en-
dereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.crea-
rn.org.br a partir do dia 12/09/2017.

Informações: Tel. (84) 4006-7292.

Natal/RN, 11 de setembro de 2017.
SÉRGIO LUÍS PEGADO LEMOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato n. 689. Fundamento Legal: Deliberação 17/2016 do
CRF/MG. Objeto: Cessão de auditório nas dependências da sede
CRF/MG para a realização de cursos nos dias 02,03 e 04 de agos-
to/2017. Cedente: CRF/MG. Cessionário: Instituto Galeno Cursos e
Treinamentos Ltda. Vigência: 27/07/2017 a 04/08/2017. Valor: R$
750,00.

Contrato n. 706. Fundamento Legal: Processo Licitatório nº 71/2017
- Pregão Presencial nº 14/2017. Objeto: Confecção de Uniformes, sob
demanda, para os empregados do CRF/MG. Contratada: Passe Livre
Confecções Ltda. Vigência: 10/09/2017 a 09/09/2017. Valor: R$
43.000,00.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2017

Processo Administrativo nº 10/2017
Data da realização: dia 22/09/2017 às 11 horas.

O objeto consiste na Aquisição de Servidores, Unidade de
Fita DAT e Sistema de Backup para o Conselho Regional de Far-
mácia do Estado do Rio de Janeiro, conforme especificações cons-
tantes no Edital. Os interessados em participar da presente licitação,
poderão acessar o Edital na página eletrônica do CRF-RJ, no en-
dereço www.crf-rj.org.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2017.
MARCUS VINICIUS ROMANO ATHILA

Presidente.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo Administrativo nº 095/2016 - Pregão Eletrônico nº
070/2016. Empresa: CAJ Sistemas de Climatização Eireli - ME -
CNPJ: 20.399.839/0001-51 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica
especializada para a prestação dos serviços continuados de Manu-
tenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar
condicionado das Seccionais e Sub Sedes do Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Fundamento Legal: Lei
nº 8.666/93. Vigência: 01/09/2017 à 01/09/2018 - Valor anual: R$
54.960,00.

Processo Administrativo nº PCS.0297/2017. Empresa: Wagner Me-
rencia - CNPJ: 20.931.981/0001-06 - Objeto: Contratação de mestre
de cerimônia para o evento: Comenda do Mérito Farmacêutico - Dia
22/09/2017, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Es-
tado de São Paulo - CRF-SP. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso II da
Lei nº 8.666/93. Vigência: 14/08/2017 à 22/09/2017 - Valor total: R$
400,00.

Processo Administrativo nº 024/2017 - Dispensa de Licitação nº
001/2017 - Contratado: Instituto de Desenvolvimento Educacional,
Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN - CNPJ:
04.236.076/0001-71 - Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de planejamento, organização e execução de
processo seletivo / concurso público. Fundamento Legal: Artigo 24,
inciso XIII, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 21/07/2017 à 21/07/2018.
Valor unitário para os candidatos de nível médio: R$ 56,88 e valor
unitário para os candidatos de nível superior: R$ 71,88.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo Administrativo nº 028/2015 - Pregão Eletrônico nº
017/2015. Contratado: Defenses Controle de Pragas Ltda -ME. -
CNPJ: 09.567.212/0001-20 - Objeto: Contratação de prestação de
serviço de controle de pragas (dedetização, desratização e controle de
escorpiões) para o CRF-SP. Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso II
da Lei nº 8666/93. Vigência: 21/09/2017 à 21/09/2018 - Valor anual
estimado: R$ 20.700,00.

Processo Administrativo nº 046/2015 - Pregão Eletrônico nº 033/2015
- Contratada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A - CNPJ:
44.649.812/0001-38 - Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e
seus dependentes. Fundamento Legal: Art. 65, §1º da Lei nº
8.666/1993. Vigência: 01/06/2017 a 31/08/2018 - Valor anual es-
timado: R$ 2.055.198,00.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DA BAHIA

EDITAL No- 1, DE 11 DE SETEMBRO
CONCURSO PÚBLICO 1/2017 - CREMEB

PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO-RE-
SERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO

Na presente data de 11 de setembro de 2017, a Presidente
do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA BAHIA -
CREMEB, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
que estabelece o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de
1988; torna pública a realização de concurso público para pro-
vimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de
nível superior e médio do Conselho Regional de Medicina da
Bahia conforme Edital Normativo publicado no endereço ele-
trônico <http://www.cremeb.org.br> e informações a seguir. 1 - O
concurso público será regulado pelas normas contidas no edital
normativo e seus anexos e será executado pelo INSTITUTO
AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES). 2 - O con-
curso público destina-se a selecionar candidatos para o provi-
mento de vagas para admissão e formação de cadastro de reserva
em cargos de nível superior e médio do Conselho Regional de
Medicina da Bahia (CREMEB), conforme a seguir: Médico Fis-
cal, Advogado I, Técnico de Atividade de Suporte I, Motorista e
Auxiliar de Apoio Administrativo I. 3 - O concurso público
consistirá de:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,
para todos os cargos; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e
classificatório, somente para os cargos de nível superior; e de c)
avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter uni-
camente classificatório, somente para os cargos de nível superior. 4 -
Os candidatos aprovados e convocados para a assinatura do contrato

de trabalho realizarão procedimentos pré-admissionais e exames mé-
dicos complementares, de caráter unicamente eliminatório, em con-
formidade com a legislação vigente e de responsabilidade do CRE-
MEB. 5 - Os candidatos que ingressarem nos quadros de pessoal do
CREMEB serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). 5.1 - Havendo, por qualquer razão, especialmente por dis-
posição legal ou por decisão judicial, mudança do regime a que se
refere este edital (CLT), as contratações se darão pelo regime a que
determinar a lei ou a decisão judicial respectiva, respeitadas as de-
mais disposições deste edital. 6 - Todos os atos, editais e comu-
nicados referentes a este concurso público serão publicados e estarão
disponíveis na internet, no endereço eletrônico <http://www.ia-
des.com.br>, sendo de responsabilidade do candidato o conhecimento
tempestivo de tais publicações. 7 -A taxa de inscrição será de R$
60,00 (sessenta reais) para os cargos de nível superior e de R$ 50,00
(cinquenta reais) para os cargos de nível médio. 8 - As inscrições
deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico
<http://www.iades.com.br>, no período entre 8h (oito horas) do dia
21 de setembro e 22h (vinte e duas horas) do dia 25 de outubro de
2017. 9 - As provas serão aplicadas na data provável de 19 de
novembro de 2017. 10 - O resultado final deste concurso público será
homologado pela Presidente do Conselho Regional de Medicina do
Estado da Bahia, publicado no Diário Oficial da União e divulgado
no endereço eletrônico <http://www.iades.com.br>.

TERESA CRISTINA SANTOS MALTEZ
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Alteração Contratual: Processo: PR 08/2015 Objeto: Ser-
viço de limpeza e copa na Sede do Cremers. Contratante: Conselho
Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Contratada:
FA Recursos Humanos Ltda- EPP CNPJ: 12.399.533/0001-77 Data da

IADES
Realce


