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CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO
ESTADO DE RONDÔNIA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia -
CRF, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Retificação

do Aviso de Licitação Tomada de Preço N° 03/2015 - CRF/RO,
publicado no DOU nº190, fls. 198 do dia 05/10/2015, conforme
abaixo:

Onde se Lê: Endereço: Rua Rafael Vaz e Silva, 2553, Li-
berdade-PVH/RO.

Leia-se: Endereço: Rua Costa Rica nº4642, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, sede provisória, ou pelo e-mail jurídico@crf-
r o . o rg . b r.

As demais informações do Aviso de Licitação permanecem
inalteradas. Porto Velho/RO, 06 de Outubro de 2015.

EDUARDO REZENDE HONDA
Presidente CRF/RO

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Locadora: Sinall Comércio e Serviços de Máquinas Ltda. Obj: lo-
cação de copiadoras/impressoras digitais para o CRFa 2ªRegião -
especificações informadas em contrato. Vigência: de 21/10/2015 a
21/10/2016. Valor: 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais)/mês:
franquia: 6.000 cópias; R$ 0.07 e R$ 0,45 por cópia excedente, PB e
colorida, respectivamente. Fundamento legal: Artigo 24, IV da Lei nº
8.666/93. Data assinatura: 30/09/2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES - TRIÊNIO
2016/2019

A Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região, no
uso de suas atribuições e nos termos do artigo 37 do Regulamento
Eleitoral, convoca os Fonoaudiólogos da Jurisdição do Estado de São
Paulo, inscritos neste Regional, a participarem da Eleição - Triênio
2016/2019, que ocorrerá nos seguintes moldes: 1. A eleição no CRFa
2ª Região ocorrerá a partir da 00h01min (zero hora e um minuto) do
dia 16/02/2016 até às 18h (dezoito horas) do dia 18/02/2016 e será
realizada, exclusivamente, na forma eletrônica, pela Internet. 2. A
composição das chapas para as eleições do CRFa 2ª Região será feita
por 10 (dez) membros efetivos e 10 membros suplentes, sendo que o
Colegiado deve ser composto por 8 (oito) membros efetivos e 8 (oito)
membros suplentes do município de São Paulo - SP e Região Me-
tropolitana, e 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) membros suplentes
dos demais municípios do interior do Estado de São Paulo. 3. O
mandato dos conselheiros do CRFa 2ª Região, para o Triênio
2016/2019, iniciará no dia 01/04/2016 e encerrar-se-á no dia
01/04/2019. 4. Os candidatos ao cargo de conselheiro devem sa-
tisfazer às condições de elegibilidade e não podem incorrer nas si-
tuações de inelegibilidade previstas nos artigos 4° e 5°, respecti-
vamente, do Regulamento Eleitoral. 5. As chapas interessadas em
participar da eleição deverão protocolar, PESSOALMENTE, até o dia
18 de novembro de 2015, na sede do CRFa 2ª Região, situada na Rua
Dr. Samuel Porto, 351, cj. 101 - Saúde - SP, de 2ª a 6ª feiras, das
09H00 as 17h00, os requerimentos de registro. 6. Os documentos
exigidos para o registro das chapas são: 6.1. Requerimento de registro
da chapa, elaborado em duas vias, assinadas pelo representante, di-
rigido à Comissão Eleitoral e protocolizado pessoalmente na secre-
taria do Conselho Regional de Fonoaudiologia, devendo conter, em
cada via: a) Relação com nome e número de registro no CRFa 2ª
Região de cada um dos candidatos a conselheiro efetivo e conselheiro
suplente; b) Descritivo da plataforma eleitoral da chapa, em no má-
ximo 3 (três) folhas; c) Documento contendo a designação de um dos
componentes da chapa, assinado por este, como representante dos
candidatos para todos os fins relacionados ao processo eleitoral. 6.2.
Todos os candidatos, por ocasião do requerimento do registro da
chapa, deverão anexar os seguintes documentos em original ou cópia
autenticada: a) Carteira Profissional expedida pelo Conselho Regional
de Fonoaudiologia; b) Cédula de Identidade Profissional que com-
prove sua inscrição no Conselho Regional de Fonoaudiologia; c)
Certidão de quitação eleitoral atualizada expedida pela Justiça Elei-
toral; d) Certidão específica para fins eleitorais, expedida pelo Con-
selho Regional de Fonoaudiologia onde conste sua inscrição, que
comprove a data da habilitação profissional, a data de início do
domicílio local e a inexistência de débitos e parcelamentos; e) De-
claração a ser expedida pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia
onde o profissional tenha sua inscrição, na qual seja declarado que ele
não sofreu condenação em processo disciplinar ou administrativo cujo
cumprimento da decisão ainda não tenha sido concluído ou expirados
seus efeitos; f) Declaração emitida pelo candidato, contendo, seu
domicilio profissional, de que está em pleno gozo dos direitos civis
na forma da legislação civil brasileira, de que não incorre nas causas
de inelegibilidade descritas no art. 5° do Regulamento Eleitoral e de
que está de acordo com a inclusão de seu nome como candidato na
chapa, conforme ANEXO II do Regulamento Eleitoral. 7. Os fo-
noaudiólogos para participarem do pleito como eleitores, devem ter
inscrição no Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região, estar
em pleno gozo dos direitos profissionais e regular com a situação
financeira exigível perante o Conselho Regional de Fonoaudiologia,
sob pena de não ser acolhido o voto. 8. O voto é obrigatório a todos
os fonoaudiólogos e o não exercício deste, acarretará em aplicação de
multas. 9. O não exercício do voto, bem como os votos que não
forem acolhidos por serem de profissionais inadimplentes acarretará
ao fonoaudiólogo, a penalidade de multa. 10. O fonoaudiólogo em

pleno gozo dos direitos profissionais e regular financeiramente que
deixar de votar, deverá apresentar justificativa, por escrito e fun-
damentada, acompanhada de elementos comprobatórios das razões
apresentadas, até o dia 21/03/2016. As demais disposições sobre o
processo eleitoral estão disciplinadas no Regimento Eleitoral dos
Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia, que encontra-se à
disposição dos interessados na sede(São Paulo) e Delegacias do CRFa
2ª Região( São Paulo Santos, Marília e Ribeirão Preto), bem como no
site, WWW.fonosp.org.br.

Em 2 de outubro de 2015.
THELMA REGINA DA SILVA COSTA

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DE ALAGOAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 4/2015

2ª CHAMADA

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar
Licitação na modalidade PREGÃO, FORMA PRESENCIAL, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de
cartuchos de impressora marca HP, para o funcionamento interno do
CREMAL, nos termos do Edital e seus anexos. A Reunião realizar-
se-á no dia 26 de outubro do corrente ano, às 15h00, na sede do
CREMAL, situada à Rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, Pinheiro,
Maceió - AL. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no
site www.portalmedico.org.br e na sede do CREMAL. A presente
licitação será regida pelas Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/1993 e De-
creto nº. 5.504/2005 e demais normas que a regem.

Maceió-AL, 6 de outubro de 2015.
DAVID ISRAEL CAVALCANTE

VA S C O N C E L O S
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 13/2015

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, atra-
vés da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados,
que realizará no dia 23 de outubro de 2015, às 10h:00, na forma do
disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2008 e ainda Lei n.
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores licitação na
modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Global Anual, aqui-
sição de um grupo gerador a diesel com potencia de 300 kva trifásico
com frequência de operação com 60hz, com quadro de comando
automático sem carenagem acústica - matérias e acessórios para su-
prir as necessidades de alimentação elétrica para nova sede do cre-
mec. O Edital completo poderá ser adquirido junto à Comissão de
Licitação, na sede deste CREMEC, em dias úteis, no horário das 08h
às 12h e ainda no site do CREMEC: www.cremec.org.br. Informações
pelo telefone 85 3230-3080, e-mail: licitações@cremec.org.br.

Fortaleza-CE, 6 de outubro de 2015.
RÊNIA NUNES DE MENESES

Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Contratada: Maria Cristina Martins Ribeiro - ME - CNPJ nº
22.638.875/0001-56- Objeto: Veiculação e produção (exibição + im-
pressão adesivos) de Backbus na capital para divulgação do dia do
médico. Serão 100 aplicações em toda a traseira dos ônibus, com
medida de 2,90x 2,40, em adesivo vinil com impressão digital 4x0
cor em alta definição, com durabilidade para 03 meses. A exibição
ocorrerá no período de 30 dias de 09/10/2015 a 09/11/2015 - Vi-
gência: 5/10/2015 a 25/11/2015-Preço total: R$ 52.500,00 (Cinquenta
e dois mil e quinhentos reais) - Procedimento: Pregão Presencial nº
9/2015.

Contratada: Gláucia Rodrigues Produções Fotográficas Ltda-ME-
CNPJ: 09.174.323/0001-76- Objeto: O Objeto do presente pregão
consiste na contratação de empresa especializada na prestação de
serviço para reportagem fotográfica de assuntos solicitados pela edi-
toria de Redação do Jornal mensal do CRM-MG, entregue em tec-
nologia digital com previsão de no máximo 6 (seis) saídas de re-
portagens por mês -Vigência: 23/09/2015 a 23/09/2016-Preço: Valor
mensal estimado de R$ 1.552,08( Mil, quinhentos e cinqüenta e dois
reais e oito centavos) sendo que para saídas com 3(três) horas o valor
será de R$258,68 (Duzentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e oito
centavos e por 5(cinco) horas o valor será R$431,12 (Quatrocentos e
trinta e hum reais e doze centavos) - Procedimento: Pregão Presencial
nº 8/2015. Belo Horizonte, 09 de setembro de 2015. Mário Augusto
Vasconcelos Teixeira, Pregoeiro.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

O CRMV-MG torna pública a convocação dos candidatos
abaixo relacionados, para início da etapa treinamento, do Processo de
Concurso Público nº 01/2015.

Cargo: 202 - Agente de Fiscalização

Clas. Inscrição Nome
2º 1831480 Suzana Brant Carneiro

Cargo: 210 - Auxiliar Administrativo
Lotação: Ipatinga

Clas. Inscrição Nome
2º 1832397 Ronilson Araújo Mendes

O Prazo para apresentação junto ao CRMV-MG é de cinco
dias úteis, contados desta publicação.

JOAQUIM PARANHOS AMANCIO
Superintendente Executivo

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo nº 8.501/2014: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Banco
do Brasil S.A. Agência Representante: Alto da XV (2926-2). Conta
Corrente: 252.521-6. Objeto: convênio de cobranças de inscrições do
concurso público realizado pelo CRMV-PR. Vigência: 10/08/2015 a
28/12/2015. Data da assinatura: 10/08/2015

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo nº11.055/2015: Convenente: Conselho Regional de Medi-
cina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR. Conveniada: Co-
légio Brasileiro de Parasitologia Veterinária. Objeto: Subvenção de
R$ 5.800,00 para pagamento de custeio das despesas de confecção de
pastas, crachás, cartazes, banners e faixas de divulgação, folders,
certificados, publicação de anais (revistas e CD) e ou resumos do I
Encontro Nacional de Protozoologia Veterinária. Fundamento Legal:
Leis nº 5.517/68 e nº 8.666/93. Data de assinatura: 25/09/2015.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 6/2015

Processo 6607/2015 - Contratação de empresa especializada na pres-
tação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, com cobertura nacional, para
35 (trinta e cinco) acessos na forma de Plano Corporativo na mo-
dalidade LOCAL (móvel-móvel e móvel-fixo), LDN (móvel-móvel e
móvel-fixo) e tráfego de dados, mínimo para GSM 3G e serviço
móvel de dados (internet móvel), tecnologia mínima 3G para modens,
Ilimitado, com 07 (sete) acessos e com fornecimento dos aparelhos
modem em regime de comodato conforme especificações e quan-
tidades, constantes no Anexo I do Edital: ABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA dia 23/10/2015 as 09 horas (horário de Brasília-DF) no
sitio www.comprasnet.gov.br. O inteiro teor deste ato convocatório
encontra-se à disposição dos interessados no sitio deste Órgão,
www.cromg.org.br, menu Serviços - Licitações, além daquele men-
cionado.

Belo Horizonte-MG, 9 de outubro de 2015.
LUCIANO ELOI SANTOS, CD

Presidente do CROMG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DE SÃO PAULO

AV I S O
DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DE RECURSO, DA NOTA DA

PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
(SELEÇÃO PÚBLICA No- 1/2015)

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo, CROSP, no uso de sua competência legal, em face da anulação
das questões 44 e 51 e da alteração de gabarito da questão 56 de "d"
para "a" do emprego público de Fiscal, e, mantidas as demais ques-
tões para todos os empregos públicos, FAZ SABER aos candidatos
inscritos na Seleção Pública que, a análise de recurso contra o ga-
barito, a nota da prova objetiva e a classificação prévia, constam do
site da Fundação Vunesp: www.vunesp.com.br e também do site do
CROSP: www.crosp.org.br.

São Paulo, 9 de outubro de 2015.
CLAUDIO YUKIO MIYAKE

Presidente.
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