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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 8ª REGIÃO

EXTRATO DO CONTRATO

Contratante: Conselho Regional de Psicologia 8ª Região
Contratado: RODRIGUES E COUTO LTDA - ME - CNPJ sob n.º
02.492.735/0001-05.
Objeto: contratação de empresa especializada em locação/fretamento
de ônibus para os eventos XVI EPP e II CIPTF, constantes no Anexo
I do Edital Carta Convite CRP-PR n.º 004/2018. valor global R$
15.000,00 Vigência: 13/08/2018 a 26/08/2018

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DA 6ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2014
Partes: Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 6ª Região e
Imobiliária D.Mello Ltda. Fica prorrogado o contrato de Locação de
Sala, situado à Rua Tupis, nº485 sala 506, Centro- Belo
Horizonte/MG. Valor Mensal R$ 741,19 (setecentos e quarenta e um
reais e dezenove centavos), valor total R$ 8.894,28 (oito mil,
oitocentos e noventa e quarto reais e vinte e oito centavos). Vigência:
01.08.18 a 31.07.19. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso X, da Lei
8.666/93. Belo Horizonte, 31 de julho 2018. Julia Maria Muniz
Restori - Presidente.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL -
11ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 9/2018

MENOR PREÇO
O Conselho Regional de Serviço Social - CRESS-11ª

Região/PR, por sua Presidente, Assistente Social Joziane Ferreira de
Cirilo, também representada pela Comissão Especial de Licitação, por
seu Presidente, Assistente Social e Conselheiro Alexandre Fernandes
Macedo, leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade
com a Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, encontra-
se aberta a Carta Convite - Modalidade "Menor Preço"
supramencionada, objetivando a Contratação de pessoa jurídica
especializada na produção de Vídeos Institucionais. O preço máximo
global estimado de todos os serviços objeto deste edital e respectivas
condições é de R$ 73.344.00 (Setenta e três mil trezentos e quarenta e
quatro reais) . Para produção de 12 Vídeos (Doze vídeos)
Institucionais. Cada vídeo estimado em R$ 6.112,00 (Seis mil cento e
doze reais). As propostas, que deverão estar acondicionadas em
envelopes lacrados, fazendo referência ao presente edital de 009/2018
e à presente carta convite /menor preço serão recebidas até às 18h
horas do dia 30/08/2018, na sede do Conselho, sito na Rua Monsenhor
Celso, nº. 154, 13º andar. Os envelopes serão abertos às 16 horas do
dia 31/08/2018 horário de Brasília, na sede do Conselho. O Edital
completo contendo todas as especificações e condições desta Licitação,
o tipo de vídeo, descritivo técnico, e demais informações, poderá ser
retirado no setor de recepção e protocolo do Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS 11ª Região/PR, na Rua Monsenhor Celso, n°
154 - 13° andar - Centro. Curitiba - Paraná, no horário das 12h às
18horas, de segunda a sexta-feira, ou ainda se encontra disponibilizado
através do site www.cresspr.org.br/licitações/edital nº 009/2018 - Carta
Convite Menor Preço .

Curitiba, 17 de agosto de 2018.
ALEXANDRE FERNANDES MACEDO

Conselheiro Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 8/2018

MENOR PREÇO
O Conselho Regional de Serviço Social - CRESS-11ª

Região/PR, por sua Presidente Sra. Joziane Ferreira de Cirilo
também representada pela Comissão Permanente de Licitação, por
seu Presidente, Assistente Social e Conselheiro Alexandre
Fernandes Macedo, leva ao conhecimento dos interessados que em
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações
posteriores, encontra-se aberta pelo prazo de 30 (trinta) dias a
Concorrência - Menor Preço supramencionada, objetivando a
contratação de pessoa jurídica para a locação de imóvel (conjunto
comercial ou sala comercial) que atenda às necessidades para
futura instalação da sede da Seccional de Cascavel, do CRESS 11ª
Região PR, conforme condições estabelecidas no edital e seus
anexos, para utilização pelo órgão, no período de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogável. O preço máximo global objeto deste
edital e respectivas condições é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil
reais) ano. As propostas que deverão estar acondicionadas em
envelopes lacrados, fazendo referência à presente concorrência -
menor preço serão recebidas até às 18 horas do dia 24/09/2018 na
sede do Conselho, sito na Rua Monsenhor Celso, nº. 154, 13º
andar- Curitiba - PR. Os envelopes serão abertos às 16 horas,
horário de Brasília do dia 25/09/2018, na sede do Conselho. O
Edital completo contendo todas as especificações e condições
poderá ser retirado no setor de recepção e protocolo do Conselho
Regional de Serviço Social - CRESS 11ª Região/PR, na Rua
Monsenhor Celso, n° 154 - 13° andar - Centro Curitiba - Paraná,

no horário das 12h às 18horas, de segunda a sexta-feira, ou ainda
encontra-se disponibilizado através do site:
www.cresspr.org.br/licitações/edital nº 008/2018 - concorrencia
Menor Preço

Curitiba, 17 de agosto de 2018.
ALEXANDRE FERNANDES MACEDO
Conselheiro Presidente da Comissão de

Licitação

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2018

O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
CORE/RS, torna público que no dia 31 de agosto de 2018, às
14hs, na Sede deste Conselho sito à Rua Pedro Chaves Barcelos
nº. 1.079, Bela Vista, Porto Alegre/RS, realizará abertura de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇÕS, com vistas à contratação de
empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de café, café com
leite, chocolate com leite, açúcar e água mineral nos tipos galões
de 20 litros, fardo de garrafa de 500 ml com e sem gás, para a
entidade CORE/RS durante os próximos 12 (doze) meses, a fim de

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO FEDERAL

PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE ADESÃO

Termos de Adesão dos Conselhos Seccionais da OAB/AM, OAB/ES,
OAB/MG, e OAB/SE ao convênio celebrado, em 25 de outubro de
2017, entre a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil do Brasil (OAB-Conselho Federal), objetivando a unificação
dos procedimentos de cadastramento, alteração e baixa de dados do
Registro das Pessoas Jurídicas e do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), bem assim o intercâmbio de dados cadastrais.
Vigência: Prazo indeterminado.

atender às necessidades futuras da entidade promotora, conforme
definições, especificações e quantidades descritas no Termo de
Referência do presente processo licitatório. Os interessados
poderão obter maiores informações sobre a licitação acessando o
site http://www.core-rs.org.br/licitacoes.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2018.
PAULO HENRIQUE ROCHA DA COSTA

Pregoeiro
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