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CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2018

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) torna
público o processo de Acreditação de Cursos de Graduação em
Medicina Veterinária, nos termos da Resolução CFMV nº 1154/2017
e do edital completo, publicado no sítio
h t t p : / / a c r e d i t a c a o . c f m v. g o v. b r / a c r e d i t a c a o / i n d e x . p h p / h o m e -
acreditacao-de-cursosem-medicina-veterinaria/. Procedimentos para
inscrição: preencher formulário de inscrição com termo de
compromisso de participação voluntária com informações
comprobatórias e documentos exigidos como requisitos de
habilitação. Período de inscrição: de 2/8/2018 a 29/9/2018. Número
de vagas para este ciclo: 5 (cinco). Critérios de seleção: análise da
documentação comprobatória e do Relatório de Autoavaliação. Caso
necessário, será usado como critério de desempate a data de
autorização do curso de Medicina Veterinária, dando-se preferência
ao mais antigo. Os requisitos de habilitação para a candidatura dos
cursos são: ter sido autorizado há, no mínimo, 10 (dez) anos; ser
reconhecido, conforme exigências legais; cumprir o disposto na
Resolução CFMV nº 746/2003; cumprir o disposto no artigo 6º inciso
II da Resolução CFMV nº 1.154/2017; enviar o Relatório da
Autoavaliação do curso, incluindo o PPC e PDI; e oferecer curso de
Medicina Veterinária exclusivamente no período diurno. Não serão
cobradas taxas neste ciclo de avaliação.

FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do CFMV

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 576600017.000042/2018-70
Inexigibilidade: 04/2018 Contratante: Conselho Federal de Psicologia
Contratado: A B Xavier Treinamentos ME
Objeto: Contratação de empresa especializada em ministrar curso
prático de Pregão Eletrônico no Sistema Comprasnet aos funcionários
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia.
Valor: R$25.000,00.Vigência: 30 dias a contar da data de assinatura
Data de assinatura: 29/07/2018

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 - UASG 926614

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para
execução de serviços gráficos, em conformidade com o especificado
em termo de referência. Total de itens licitados: 00010. Edital:
02/08/2018 das 08:00 às 11:59 e das 12:00 às 17:59. Endereço: SCS,
Quadra 2, Bloco C, Edifício Serra Dourada, Salas 312/318, Brasília -

DF, CEP: 70300-902 ou no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das propostas: a partir
de 02/08/2018 as 08:00 no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das propostas: 14/08/2018 às 10:00 no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações gerais: O edital
poderá ser baixado nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br
e/ou http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/licitacoes.

GLEYTON CARVALHO AMACENA
Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DOS DESPACHANTES
DOCUMENTALISTAS DO BRASIL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

O CFDDBR - Conselho Federal dos Despachantes
Documentalistas do Brasil, CNPJ: 02.798.416/0001-22, através do
seu representante legal, Gilberto Alvim Freitas - Presidente,
convoca seus membros do Conselho Nacional Pleno - CNP para a
Assembleia Geral Extraordinária na forma do Arts. 24e 26, inciso
II, que se realizará no próximo dia 18 de agosto do ano em Curso
às 09:00hs, que será realizado no salão de eventos do Hotel
Aracoara, localizado no SHN Quadra 5 bloco C - Brasília-DF, com
a seguinte pauta do dia:

1)- Avaliação e tomada de providências quanto aos termos
da Ação Civil Pública movida pela ADESDOC - Associação
Profissional dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais
contra a União Federal e outros com citações sobre o
CFDDBR.

2) O que ocorrer;

Brasília, 30 de julho de 2018.
GILBERTO ALVIM FREITAS.

Presidente do CFDDBR.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

O CFDDBR - Conselho Federal dos Despachantes
Documentalistas do Brasil, CNPJ: 02.798.416/0001-22, através do seu
representante legal, Gilberto Alvim Freitas - Presidente, convoca seus
membros do Conselho Nacional Pleno - CNP para a Assembleia
Geral na melhor forma estatutária no próximo dia 17 de agosto do
ano em Curso, às 15:00hs, que será realizado na sede do CFDDBR -
CLSW - 303, Bloco "A" - sala 129 - Ed Atlanta - Brasília-DF, com

a seguinte pauta do dia:
- Exame, deliberação sobre as contas, demonstrações

contábeis e o balanço do exercício 2017, do CFDD BR, desde já os
livros contábeis e toda escrituração das contas encontra-se na sede do
CFDDBR endereço precitado a disposição dos membros da Comissão
Fiscal.

Brasília, 30 de julho de 2018.
GILBERTO ALVIM FREITAS.

Presidente do CFDDBR.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE MINAS GERAIS

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018.

O Conselho Regional de Administração de Minas Gerais,
torna pública a ANULAÇÃO da Licitação, Pregão Presencial nº
07/2018, referente à contratação de empresa especializada para
transporte de computadores, documentos, materiais de escritório,
entre outros bens para a nova sede administrativa do CRA-MG,
incluindo fornecimento de material, mão de obra e equipamentos
necessários à execução dos serviços, por razões de vício processual,
nos termos do artigo 49, da Lei 8.666/93.

ANTÔNIO EUSTÁQUIO BARBOSA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo n° 20144000090 - 5º Termo Aditivo ao Contrato n°
010/2014. CONTRATADA: RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE
VEICULOS E TURISMO LTDA, CNPJ: 02.593.142/0001-35. Com
fundamento no Art. 57, II da Lei 8.666/93, fica estabelecido pelo
presente termo aditivo a prorrogação do contrato de locação de
espaço para estacionamento/garagem com serviço de lava jato para os
veículos do CRA/RJ, por mais um período de 12 (doze) meses, com
início no dia 01.08.2018 e término no dia 31.07.2019. Assinado em
28.07.2018.

Processo n° 2016400189 - 2º Termo Aditivo ao Contrato n°
009/2016. CONTRATADA: INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A
(WAPPA), CNPJ: 04.558.255/0001-25. Com fundamento no Art. 57,
II da Lei 8.666/93, fica estabelecido pelo presente termo aditivo a
prorrogação do contrato de prestação de solicitação de corridas de
táxi por meio da plataforma web e aplicativo de smartphone para
atender as demandas de serviços externos realizados pelos
funcionários e colaboradores do CRA/RJ, por mais um período de 12
(doze) meses, com início no dia 01.08.2018 e término no dia
31.07.2019. Assinado em 27.07.2018.

Processo n° 2016400091 - 2º Termo Aditivo ao Contrato n°
008/2016. CONTRATADA: AMARAL CONTABILIDADE E
AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ:
32.566.556/0001-36. Com fundamento no Art. 57, II da Lei 8.666/93,
fica estabelecido pelo presente termo aditivo a prorrogação do
contrato de prestação dos serviços técnicos de contabilidade pública
ao CRA-RJ, por mais um período de 12 (doze) meses, com início no
dia 01.08.2018 e término no dia 31.07.2019. Com o valor mensal do
contrato após reajustado de R$7.415,71 (sete mil, quatrocentos e
quinze reais e setenta e um centavos). Assinado em 31.07.2018.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas
Gerais, no uso das suas atribuições, torna público, a todas as empresas
interessadas em participar do Processo Licitatório modalidade Pregão
Eletrônico nº 015/2018, a retificação do Anexo I - Termo de Referência,
item 9. Onde se lê:... O valor global de referência para prestação dos
serviços é de R$ 185.799,91 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e
noventa e nove reais e noventa e um centavos). Leia-se:... O valor global
de referência para prestação dos serviços é de R$186.332,28 (cento e
oitenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) e
do Anexo VIII - Planilha de Composição dos Custos Unitários. Onde se
lê:... R$ 185.799,91. Leia-se:... R$ 186.332,28.

Belo Horizonte, 1º agosto de 2018.
ROSA MARIA ABREU BARROS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE RONDONIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 1/2018/CRCRO

O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de
Rondônia, nos termos da Lei Federal 8.666/93, nos autos do Processo
Administrativo 2018/000174, torna público o resultado do Pregão
Eletrônico 001/2018/CRCRO, tendo por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de Marketing, para a
Campanha "O Conselho mais perto de você. ", visando atender as
necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia -
CRCRO, tendo como vencedora a empresa AGÊNCIA COMUNICA
LTDA ME, no valor total de R$ 14.436,66 (quatorze mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos). Publique
na Imprensa Oficial.

Porto Velho, 20 de julho de 2018.
JOELSO TAVARES DE ANDRADE

Presidente do Conselho

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018/CRCRO

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP
O Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO

através de seu pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados por força de
disposições contidas na Portaria CRCRO N.º 186/2018, de 13/06/2018,
levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da a Lei Federal
nº 10.520/2002, do Decreto nº. 5.450/2005, da Lei Complementar nº
123/2006 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e outras
normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar na modalidade
Pregão Eletrônico tipo menor preço por lote mediante condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

OBJETO A presente licitação tem como objeto a aquisição de
equipamentos de informática, para atender as necessidades do Conselho
Regional de Contabilidade de Rondônia, conforme especificações
constantes no termo de referência em anexo.

Processo Licitação 2018/001179
DA SESSÃO PÚBLICA
DIA: 16 de agosto de 2018.
HORÁRIO: 10h (Horário de Brasília)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:

h t t p : / / w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r /
UASG: 926570
VALOR ESTIMADO R$ 69.559,33 (sessenta e nove mil,

quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos).

Porto Velho - RO, 24 de julho de 2018.
VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA

Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2018

OBJETO: Aquisição de Softwares. Recebimento das propostas
até 15/08/2018 às 08h00m. Abertura da Sessão de Disputa dia
15/08/2018 às 09h00m. O edital poderá ser retirado através do site do
CRC SP, no endereço: www.crcsp.org.br, opção: "Licitações", ou site do
Banco do Brasil, no endereço: www.licitacoes-e.com.br.

JEFFERSON DI LORENZO GASCÓN
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Extrato do Contrato de Prestação de Serviços do Processo
Secom nº. 066/2018. Pregão Eletrônico nº 028/2018. Contratante:
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região. Contratada:
Tim Celular S/A. Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel
pessoal (SMP) e conexão de dados, através de plano corporativo pós-
pago. Data da Assinatura: 19/07/2018. Vigência: 12 (doze) meses. Valor
do Contrato: R$ 166.039,20 (cento e sessenta e seis mil, trinta e nove
reais e vinte centavos). Dotação Orçamentária: Elemento de Despesa
6.3.1.3.04.01.037 - serviços de Internet, do orçamento de 2018 e 2019.
Das Assinaturas: Jaime Tomaz Ramos, Isaura Aparecida dos Santos,
Eduardo Maurício Silva Pinto e Sandro Marques Barbosa Coutinho.
Testemunhas: Kézia Paula Siqueira de Góis e Khaled Fares.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços do
Processo Secom nº. 119/2016 - Pregão Presencial nº. 021/2016.
Contratante: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região
Contratada: Link Card Administradora de Benefícios Eireli - ME Objeto:
Prestação de serviço de aquisição de combustíveis, lavagem simples e
manutenção leve preventiva de veículos por meio de cartões magnéticos.
Data da Assinatura: 25/07/2018. Do Prazo do Contrato: Fica prorrogado
por mais 12 (doze) meses, com início em 1º de setembro de 2018 e
término em 1º de setembro de 2019. Da Remuneração e das Condições
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