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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 019/2016, Processo Licitatório Pregão
Eletrônico nº 004/2016, Contrato 004/2016. CONTRATADO: Sodexo
Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - CNPJ: 69.034.668/0001-56.
Objeto: 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento de cartões
eletrônicos, na qualidade de refeição, para o quadro de funcionários
CRN-8. Vigência: 25/07/2018 a 25/07/2019. Amparo legal: Art. 57,
II, da Lei nº 8.666/99. Curitiba, 25 de julho de 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 019/2016, Processo Licitatório Pregão
Eletrônico nº. 004/2016, Contrato 004/2016. CONTRATADO:
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - CNPJ:
69.034.668/0001-56. Objeto: 4º Termo Aditivo ao contrato de
fornecimento de cartões eletrônicos, na qualidade de refeição, para o
quadro de funcionários CRN-8. O valor global do contrato passa a ser
de R$ 137.794,22 (cento e trinta e sete mil setecentos e noventa e
quatro reais e vinte e dois centavos). Amparo legal: Art. 57, II, da Lei
nº 8.666/99. Curitiba, 16 de agosto de 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 014/2013, Contrato CTR_0000355_2015.
CONTRATADO: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PR - CNPJ:
75.047.399/0001-65. Objeto: 1º Termo Aditivo ao contrato de serviço
de intermediação e promoção de integração entre o CRN-8 e
Instituições de Ensino, visando a implementação de programa de
estágio. 1º A Cláusula Sexta, alínea "f", passa a vigorar com a
seguinte redação: "f. Efetuar o pagamento mensal de Bolsa (ou outra
forma de contraprestação), auxílio transporte e outros benefícios
previamente acordados, diretamente para o estagiário". 2º Exclui-se a
Cláusula Sétima, alínea "i", item "7". Ficam ratificadas e
convalidadas as demais clausulas e condições. Amparo legal: Art. 57,
II, da Lei nº 8.666/99. Curitiba, 15 de junho de 2018.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DE SANTA CATARINA

EDITAL Nº 8/2018, DE 27 DE SETEMBRO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em
conformidade com o Artigo 19 e § Único, Artigo 20 e Inciso I,
Artigo 21 e § Único da Lei 4.324, de 14 de abril de 1964, e do
Artigo 18 e § 2º e Artigo 19 e Inciso I do Decreto 68.704 de 03
de junho de 1971, convoca os Senhores Cirurgiões-Dentistas a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação
às 13:30 horas, do dia 11 de outubro de 2018, na sede do
Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, situada na
Rua Duarte Schutel, 351 - Centro - Florianópolis/SC com a
maioria absoluta de seus membros, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:

1) Aprovação do Processo de Prestação de Contas de
2018 e Relatório da Diretoria;

Em não havendo número legal para a realização da
Assembleia, ficarão convocados os Cirurgiões-Dentistas registrados
para a segunda convocação, no mesmo local e dia, às 14:00 horas,
quando a mesma será realizada com qualquer número de
presentes.

De acordo com a legislação em vigor, não poderão votar
os Cirurgiões-Dentistas que não estiverem quites com as
anuidades.

MURILO ROSA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2018

PROC. Nº 487/2018
Pelo critério de Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP)
para chamadas nas modalidades local e longa distância nacional,
incluindo modens para acesso à internet, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Abertura
10/10/2018 às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado gratuitamente na
Av. Paulista 688 - 8º andar - sala 82, de segunda a sexta feira das 08:00 às
17:00h ou no site www.crosp.org.br. Informações pelo fone (11) 3549-
5511 ou pelo e-mail: licitacao@crosp.org.br.

São Paulo, 14 de setembro de 2018.
ANDERSON FIGUEIREDO NOGUEIRA

Pregoeiro

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Pregão Eletrônico nº 12/2018 - Proc. n°429/2018 Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço
especializado no gerenciamento de abastecimento, lavagem de
veículos e lubrificantes (óleo e componente), com implantação e
operação de um sistema informatizado/integrado com utilização de
cartão magnético via WEB com tecnologia Smart Card, a ser
utilizado no fornecimento de combustíveis automotivos, através de
postos credenciados, para atender a frota de veículos oficiais de
transporte de pessoal e carga do CROSP Contratante: Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo. Contratada: Ticket Log -
Ticket Soluções HDFGT S/A. Valor: - 1,79% (um vírgula setenta e
nove por cento negativo). Data da assinatura: 26/09/2018. Prazo 12
(doze) meses.
São Paulo, 27 de setembro de 2018.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018

Proc. n°429/2018 Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviço especializado no gerenciamento de
abastecimento, lavagem de veículos e lubrificantes (óleo e
componente), com implantação e operação de um sistema
informatizado/integrado com utilização de cartão magnético via
WEB com tecnologia Smart Card, a ser utilizado no fornecimento de
combustíveis automotivos, através de postos credenciados, para
atender a frota de veículos oficiais de transporte de pessoal e carga
do CROSP. Licitação Homologada. O objeto foi adjudicado à
empresa: Ticket Log - Ticket Soluções HDFGT S/A. Valor: - 1,79%
(um vírgula setenta e nove por cento negativo).

São Paulo, 27 de setembro de 2018.
ABIGAIL MALERBA VEIGA

Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 16ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 1/2018

Processo CRP16/ES nº 021/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Forma de Julgamento: Menor preço
global. Entrega da documentação e propostas: Até 14h30min do dia
10/10/2018 na sede do Conselho Regional de Psicologia da Décima
Sexta Região- Espírito Santo, sito na rua Desembargador Ferreira
Coelho, 330, sala 806, Paia do Suá, Vitória, Espírito Santo. ABERTURA
DA SESSÃO: dia 10/10/2018, às 14h30min, no endereço supracitado. O
Edital na integra se encontra disponível no site www.crp16.org.br e na
sede do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, telefone: (27)

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 4ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de
projetos arquitetônicos (básicos e executivos) e complementares
(executivos), para requalificação de áreas prediais específicas da Sede
do Conselho. Partes: Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região
(MG) e Eficácia Projetos e Consultoria Ltda - Fund: Lei 8.666/93 -
Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 001/2018 - Valor do
Contrato: R$ 80.023,90. Vigência: 19/09/2018 a 19/12/2018.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DA 11ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 10/2018

Convite - 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 05 (cinco) dias a
licitação Convite - Menor Preço supramencionada, objetivando a
contratação de pessoa jurídica para a aquisição de equipamentos de
informática, 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$ 133.603,30 (cento e trinta e três mil,
seiscentos e três reais e trinta centavos). As propostas que deverão
estar acondicionadas em envelopes lacrados, fazendo referência ao
presente convite - menor preço serão recebidas até às 18 horas do dia
05/10/2018 na sede do Conselho, sito na Rua Monsenhor Celso, nº.
154, 13º andar. Os envelopes serão abertos às 16 horas, horário de
Brasília do dia 08/10/2018, 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 17horas,
de segunda a sexta-feira, ou ainda encontra-se disponibilizado através
do site
h t t p : / / w w w. c r e s s p r. o rg . b r / s i t e / c a t e g o r y / l i c i t a c o e s / e d i t a l n º 0 1 0 / 2 018-
Convite Menor Preço.

Curitiba, 26 de setembro de 2018.
ALEXANDRE FERNANDES MACEDO

Conselheiro Presidente da Comissão de Licitação

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2018

Objeto: Contratação e Serviço de pessoa física para ministrar as
palestras para os funcionários deste regional com os conteúdos
Compliance e Gestão de Riscos Internos, o qual consiste na apuração
dos protocolos e procedimentos internos vigentes, bem como a
criação e aprimoramento desses, diante da necessidade CRC/PE.
Favorecido: Fernanda Ranna Melo Rodrigues de Lima - R$ 6.000,00
- CPF: 094.141.274-10

3324-2806, e-mail: licitacao@crp16.org.br, de segunda à sexta-feira, no
horário de 08h30min às 17h30min.

Vitória, 27 de setembro de 2018.
RENATA DE AGUIAR PITANGA MIGUEL

Pregoeira
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