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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins / CRMV-
TO, torna público e para conhecimento dos licitantes e de quem mais possa interessar que
a licitaçãoTomada de Preço nº 01/2020, cujo objeto é a Contratação de Empresa
Especializada em Obras de Engenharia para a Execução de Reforma do Prédio de sua Sede,
foi REVOGADA com base no §2 do artigo 64, da Lei nº. 8.666/1993 c/c art. 49 da Lei nº.
8.666/1993, tendo em vista a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e
recomendações exaradas no Parecer da assessoria jurídica, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, qual seja não haver mais
empresas habilitas e com proposta classificadas validas ao certame, para serem convocadas
para contratar o objeto da licitação junto ao CRMV-TO. Informamos aos interessados no
certame que novo Edital será brevemente publicado.

Palmas - TO, 9 de novembro de 2020.
MÁRCIA HELENA DA FONSECA

Presidente do CRMV-TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 1/2020

Data da Abertura: 20 (Vinte) de novembro de 2020, às 09:00 (nove) horas. Modalidade:
Convite. Regime: Menor preço global. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada
Para Prestação de Serviço de Reforma do Conselho Regional de Odontologia do Piauí - PI.
Valor Previsto: R$ 315.024,77 (trezentos e quinze mil, vinte e quatro reais e setenta e sete
centavos). Lei Regente Nº 8.666/93 c/c 8.883/94 e suas alterações posteriores. Fonte de
Recurso: Repasses de Anuidades dos jurisdicionados e Conselho Federal de Odontologia -
CFO. Cópia do Edital: Pode ser adquirido no site www.cropi.org.br e na sede do Conselho

Regional de Odontologia do Piauí, situado na Rua Des. Freitas, 1571 - Centro (Sul), Teresina
- PI, CEP: 64000-240. Envelopes de Habilitação e Proposta: Recebimento e Abertura:
Conselho Regional de Odontologia do Piauí - PI, no endereço acima. Mais informações na
sede do Conselho Regional de Odontologia do Piauí - Contato: (86) 3222-8817 / 3221-5469.
Publique-se.

Teresina - PI, 12 de novembro de 2020.
MAURÍCIO AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO

Presidente da CPL

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL Nº 2/2020

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições regimentais faz saber que: O Plenário deste Conselho em Reunião
Extraordinária nº 1936 de 12/11/2020, realizada nos termos do Regimento Eleitoral
(Resolução CFO 231/2020) decidiu por deferir o registro da chapa abaixo nominada para
eleição de Delegado Eleitor e seu suplente, a se realizar na Assembleia Geral online de
16/11/2020, e por indeferir o registro de candidatura de Fernando Ritter, CRO/RS-CD
13.752-CD, indicado como Delegado Eleitor, e o CD Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira,
CRO/RS-CD 3.537, como suplente, pelos fundamentos do voto do Relator.

CHAPA 1
CD Daniela Hanke Pereira Eguia, CRO/RS-CD 9843 - DELEGADA ELEITORA
CD Cristiano Messina Pereira da Silva, CRO/RS-CD 13.276, SUPLENTE.

Em, 12 de novembro de 2020.
NELSON FREITAS EGUIA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA
EDITAL CRO-SC N° 3/2020

O Secretário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais faz saber que: O Plenário deste Conselho, em sessão extraordinária
realizada na forma do Regimento Eleitoral, aprovado pela Resolução CFO-231/2020, do
Conselho Federal de Odontologia, decidiu inscrever as chapas a seguir descriminadas, as
quais, em consequência, concorrerão à eleição para eleger o Delegado-Eleitor e seu
suplente, que irá participar da Assembleia de Delegados-Eleitores que elegerá os membros
efetivos e suplente do Conselho Federal de Odontologia, para o triênio de 08/12/2021 a
07/12/2024, convocada dita assembleia geral através do Edital nº 02/2020, publicado no
DOU e DOE, ambos em 16/10/2020 bem como no Jornal Diário Catarinense na mesma
data. RELAÇÃO DAS CHAPAS POR ORDEM DE INSCRIÇÃO: CHAPA Nº 01 DELEGADO ELEITOR:
SANDRA REGINA PEREIRA SILVESTRE - CRO/SC 3072, SUPLENTE: RAFAEL LACERDA
ZANDONÁ - CRO/SC 7757. CHAPA Nº 02 DELEGADO ELEITOR: MARCELO CAMPOS GALVÃO
DE QUEIROS - CRO/SC 6921, SUPLENTE: GUILHERME DALSASSO - CRO/SC 8919.

Florianópolis, 11 de novembro de 2020.
WILSON ANDRIANI JÚNIOR

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 8ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Conselho Regional de Psicologia 8ª Região. Contratado: Dinamize Informática
Ltda - CNPJ 03.962.660/0001-41. Objeto: Cessão de direito de uso de software para
gerenciamento de campanhas de marketing, via correio eletrônico. Valor global: R$
5.410,08. Vigência: 09/11/2020 a 09/11/2021.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 9ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº CRP-9-01/2020

Exclusiva Para ME E EPP.
O Presidente do Conselho Regional de Psicologia 9ª Região, por intermédio

do Pregoeiro Thiago de Aguiar Netto, comunica que fará realizar no dia 26.11.2020, às
09h30 (horário de Brasília-DF), no sítio "www.comprasnet.gov.br", licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, objetivando a contratação
de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de duas impressoras
multifuncionais para atender às necessidades do CRP-09, conforme Edital do Pregão
Eletrônico nº CRP-09-01/2020, referente ao processo administrativo nº CRP-09-
475/2020. Contatos e informações na Av. T2, nº 803, Setor Bueno, Goiânia-GO, das 8h
às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail
"licitacoesecontratos@crp09.org.br". O Edital estará disponível aos interessados no sítio
"https://transparencia.cfp.org.br/crp09/", e no sítio "www.comprasnet.gov.br", opção
Consultas>Pregões>Em andamento>Cód.UASG "389.127".

WADSON ARANTES GAMA

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

L E I L ÃO

Torna pública a realização de licitação, nos termos do Edital CRQ7 nº 01/2020,
na modalidade LEILÃO eletrônico, do tipo MAIOR LANCE POR LOTE, dos bens constantes do
Anexo Único do Edital. Local: endereço eletrônico www.nordesteleiloes.com.br. Início dos
lances: 13 de novembro de 2020. Data de encerramento: 27 de novembro de 2020.
Horário de Encerramento: 10h. O edital pode ser retirado na sede do CRQ7 e está
disponível, também, no endereço eletrônico: www.crq7.gov.br.

ANTONIO CESAR DE MACEDO SILVA
Presidente do CRQ7

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 3/2020

Chamamento Público de Criação de Cadastro - Edital 03/2020 - Processo CRQ7
16729/20 - Portaria CRQ7 nº 16/2020 O Presidente do Conselho Regional de Química da 7ª
Região - Bahia, no uso das suas atribuições, torna pública a abertura de processo de
credenciamento de interessados através de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A FORMAÇ ÃO
DE CADASTRO DE PERITOS PROFISSIONAIS DA QUÍMICA (CPQ/CRQVII), restrito a
profissionais registrados e regulares no CRQ7, que manifestem expressamente interesse
dele fazer parte, desde que sejam preenchidos os requisitos previstos no edital anual de
chamamento, nos termos da Portaria CRQ7 16/2020. A íntegra da Portaria CRQ7 16/2020
e do Edital nº 03/2020 podem ser consultadas em www.crq7.gov.br, e o documento pode
ser solicitado por meio eletrônico junto ao e-mail contato@crq7.gov.br.

ANTONIO CÉSAR DE MACEDO SILVA
Presidente CRQ da 7ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 11ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020

O Conselho Regional de Serviço Social - CRESS-11ª Região/PR, por sua
Presidente, Assistente Social Andrea Luiza Curralinho Braga, também representada pela
Comissão Permanente de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados que em
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, encontra-se
aberta a Tomada de Preços - Técnica e Preço" supramencionada, objetivando a contratação
de pessoa jurídica para prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e Comunicação
conforme condições estabelecidas no edital para utilização pelo Órgão, no período de 12
(doze) meses para finalidade de cumprimento das atividades da entidade. O preço máximo
global objeto deste edital e respectivas condições é de R$ 93.600,00 (noventa e três mil e
seiscentos reais) Ano, (R$ 7.800,00 mensais). As propostas, que deverão estar
acondicionadas em envelopes lacrados, fazendo referência à presente tomada de preços
serão recebidas presencialmente na sede do CRESS - PR no horário compreendido entre as
8:00 e 8:45 horas do dia 14/12/2020, na sede do Conselho, sito na Rua Monsenhor Celso,
no. 154, 13º. Andar ou poderão ser enviados por correio, sendo que os envelopes serão
abertos às 9:00 horas do dia 14/12/2020 na sede do Conselho. O Edital completo contendo
todas as especificações poderá ser baixado através do site:
http://www.cresspr.org.br/site/category/licitacoes/ edital n. 002/2020 - Modalidade
Tomada de Preços - Tipo Técnica e Preço. Observações: 1) Serão abertos em sessão pública
da data acima designada apenas os envelopes recebidos na sede do CRESS-PR até as 8:45
horas do dia 14/12/2020 inclusive os enviados pelo Correio. 2) Em razão das
recomendações dos órgãos de saúde e vigilância sanitária, realizaremos a sessão de
abertura dos envelopes mantendo-se a distância adequada entre as pessoas presentes (1,5
metros), sendo obrigatório o uso de máscaras

por todos os participantes, uso do álcool em gel , faremos a sanitização
completa da sala de

licitações, será admitido apenas um representante por licitante, sendo que o
comparecimento é facultativo na forma do previsto na Lei 8666/90 e os prazos para
recurso terão início após a publicação da Ata final da licitação que será direcionada a todos
os licitantes que enviaram propostas.

Curitiba, 11 de novembro de 2020.
ANDREA LUIZA CURRALINHO BRAGA

Conselheira Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

O Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Paraná - CRESS-11ª Região/PR,
através da sua Conselheira Presidente, a Assistente Social Sra. Andrea Luiza Curralinho Braga
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93,
e suas alterações posteriores, se encontra aberta pelo prazo de 30 (trinta) dias modalidade
Tomada de Preços Tipo Técnica e Preço supramencionada, objetivando a Contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de contabilidade,
devidamente inscrita perante o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná, que
deverão prestar assessoria técnica à Licitadora que esteja habilitada a desenvolver, elaborar e
implementar as seguintes atividades: assessoria técnica nas áreas administrativa, financeira,
recursos humanos, contábil, compreendendo a análise da execução orçamentária, financeira,
contábil e reavaliação patrimonial com levantamento e controle do inventário geral dos bens
do ativo imobilizado, orientação para colocação de plaquetas/ chapinhas de identificação,
orientação visando a realização/elaboração da prestação de contas mensal, trimestral,
semestral e anual, acompanhamento dos lançamentos de pagamentos decorrentes dos
processos de divida ativa e de execução fiscal/depósitos judiciais, balancetes e balanços,
relatório circunstanciado de despesas e receitas e execução orçamentária, com indicação de
responsável técnico Contador devidamente inscrito no CRCPR e em pleno gozo dos direitos
profissionais, além de comparecer sempre que solicitado, observadas ainda as demais
atividades discriminadas no edital completo - item OBJETO e nas condições discriminadas no
presente edital. O preço total máximo a ser admitido é de R$ 35.302,00 ( Trinta e cinco mil
trezentos e dois reais) por ano. As propostas, que deverão estar acondicionadas em envelopes
lacrados, fazendo referência à presente tomada de preços serão recebidas presencialmente
na sede do CRESS - PR no horário compreendido entre as 12:00 e 12:45 horas do dia
14/12/2020, na sede do Conselho, sito na Rua Monsenhor Celso, no. 154, 13º. Andar ou
poderão ser enviados por correio, sendo que os envelopes serão abertos às 13:00 horas do
dia 14/12/2020 na sede do Conselho. O Edital completo contendo todas as especificações
poderá ser baixado através do site: http://www.cresspr.org.br/site/category/licitacoes/ edital
n. 001/2020 - Modalidade Tomada de Preços - Tipo Técnica e Preço. Observações : 1) Serão
abertos em sessão pública da data acima designada apenas os envelopes recebidos na sede
do CRESS-PR até as 12:45 horas do dia 14/12/2020 inclusive os enviados pelo Correio. Em
razão das recomendações dos órgãos de saúde e vigilância sanitária, realizaremos a sessão de
abertura dos envelopes mantendo-se a distância adequada entre as pessoas presentes (1,5
metros), sendo obrigatório o uso de máscaras

por todos os participantes, uso do álcool em gel , faremos a sanitização completa
da sala de

licitações, será admitido apenas um representante por licitante, sendo que o
comparecimento é facultativo na forma do previsto na Lei 8666/90 e os prazos para recurso
terão início após a publicação da Ata final da licitação que será direcionada a todos os
licitantes que enviaram propostas.

Curitiba, 11 de novembro de 2020.
ANDREA LUIZA CURRALINHO BRAGA

Conselheira Presidente
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