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"ESCUTA", em Jaboticabal/SP, em 21/06/2022. Valor total: R$ 1794,00. Proc. financeiro nº
276/2022. Proc. Adm. nº 31/2022. Elemento Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 -
Fornecimento de Alimentação - PJ. Fundamento legal: Lei nº 14.133/21, art nº 75, inciso
II.

Nota de empenho nº 881/2022, assinada em 23/06/2022. Contratante: CRMV-SP. CNPJ nº
50.052.885/0001-40. Fornecedor: Solar Plaza Hotel Fernandópolis EIRELI EPP, CNPJ nº
08.250.957/0001-06. Objeto: Local de espaço, infraestrutura e fornecimento de coffee
break para o evento do CRMV-SP "ESCUTA", em Fernandópolis/SP, em 07/07/2022. Valor
total: R$ 1750,00. Proc. financeiro nº 278/2022. Proc. Adm. nº 34/2022. Elemento Despesa
nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ.
Fundamento legal: Lei nº 14.133/21, art nº 75, inciso II.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 389.466

Processo nº 030/2022. Objeto: Aquisição de 07 (sete) veículos automotores, zero km, com
vistas ao atendimento das necessidades do CRMV-RJ, conforme condições e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos. O pregão será realizado em sessão pública, por meio
da Internet em todas as suas fases, através do site www.gov.br/compras. Entrega das
Propostas: a partir das 08h00 do dia 14/07/2022 no site www.gov.br/compras. Abertura
das Propostas: Dia 27/07/2022, 10h00, no site www.gov.br/compras. O edital estará
disponível a partir do dia 14/07/2022 no site www.gov.br/compras, site
https://www.crmvrj.org.br/licitacao/ e Sede do CRMV-RJ, à Rua da Alfândega, 91/14º
andar, Centro, Rio de Janeiro.

CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA
Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS - CRO-AM, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação para a realização do procedimento
de Cotação de Preço para a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme especificações a seguir.

O CROAM informa que está aberta a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 022/2022 que
tem como por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de
serviço de buffet, durante a realização da 1ª Conferência Meeting de Harmonização
Orofacial do Amazonas que se realizará nos dias 19 e 20 de agosto de 2022, conforme
especificações e condições constantes no Requerimento emitido pela Presidência, bem
como, especificações deste termo de referência e seus anexos. Os interessados deverão
solicitar o Termo de Referência e o modelo da Proposta por meio do endereço eletrônico:
licitacao@croam.org.br. As propostas serão recebidas no período de 14 a 18/07/2022
encerrando impreterivelmente às 14hs (horário local/Manaus).

Em 13 de julho de 2022.
JOSÉ HUGO CABRAL SEFFAIR

Presidente do CRO/AM

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato de aditivo de contrato de pregão nº 019/2019
Processo Administrativo 019/2019.
Objeto: contratação de prestação de serviços automotivos para manutenção e recuperação
de veículos com fornecimento de todas as peças originais e genuínas e componentes
necessários a serem executados nos veículos oficiais pertencentes à frota do CROBA.
Contratada: Formaliza-se a alteração da Razão Social da empresa EDNA DE SOUZA SILVA
CNPJ 02.550.179/0002-67, transformado de Empresário em SOCIEDADE LIMITADA, sob o
nome empresarial IR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, conforme consta na Cláusula Primeira
do CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LTDA da
empresa, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, Certificado com o Registro de
n° 29204893024 em 15/03/2021.Fica mantido o valor anual global de R$ 24.980,00 (vinte
e quatro mil, novecentos e oitenta reais). Vigência: 28.06.2022 a 28.06.2023. Dúvidas e/ou
esclarecimentos poderão ser formulados pelos telefones: (71) 3114-2527 e pelo e-mail
compras@croba.org.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 1/2022

Processo Administrativo 20/2022
Abertura da segunda praça: 15/08/2022, às 10h (Horário Local). Objeto: Leilão

de um imóvel de propriedade do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA.
Modalidade EXCLUSIVAMENTE ONLINE, Portal: www.hastaleiloes.com.br onde o Edital e
seus anexos poderão ser obtidos. Os interessados poderão entrar em contato através do e-
mail contato@hastaleiloes.com.br, telefone (71)3102-0220, (71)99951-5325. Maurício Paes
Inácio - Leiloeiro Oficial / JUCEB: 11023515-0. O Edital do Leilão também está disponível no
site do CRO/BA no endereço eletrônico https://croba.org.br/, no campo de Licitações e
Contratos. Demais Dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser formulados pelos telefones:
(71) 3114-2527 e pelo e-mail compras@croba.org.br.

Em 13 de julho de 2022.
PRISCILA OLIVEIRA DE ALMEIDA SOUZA

Setor de Compras, Licitações e Contratos

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 1/2022

OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de
imprensa. TIPO: Menor Preço Global. DATA DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
13.07.2022. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de
Assessoria e Consultoria de Comunicação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº. 123/2006, Lei Federal nº. 8.078/1990 e Lei Federal nº. 8.666/93. VALOR
TOTAL ADJUDICADO E HOMOLOGADO: R$ 17.988,00. CONTRATADA: EXAME CONSULTORIA
E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - CNPJ 04.089.376/0001-75. PARECER JURÍDICO: n° 36/2022.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O resultado individualizado poderá ser adquirido na
Sede do CRO-SE, localizada na Rua Vila Cristiana, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, Cep
49015-000 ou através de solicitação a ser encaminhada ao e-mail licitacao@crose.org.br.

Aracaju/SE, 13 de julho de 2022.
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente do CRO/SE

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 4ª REGIÃO
EDITAL CONVOCAÇÃO Nº 3/2022

ASSEMBLEIA GERAL DE PSICÓLOGAS(OS) DE MINAS GERAIS

O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 4ª REGIÃO, autarquia federal
responsável, nos termos da Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971 e da Resolução CFP
nº 003, de 12 de fevereiro de 2007, pelo registro, orientação, disciplina e fiscalização do
exercício profissional de Psicólogas e Psicólogos na base territorial do estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e, seguindo as previsões dos artigos
22, 23 e 24, todos da Lei nº 5.766/71, dos artigos 28, 29 e 30, todos do Decreto nº 79.822,
de 17 de junho de 1977 e dos artigos 33 e 34, ambos do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Resolução CFP nº 031, de 1º de dezembro de 2001, CONVOCA as
Psicólogas e os Psicólogos com inscrição principal junto ao CRP-04 e em pleno gozo de seus
direitos (art. 24 do Decreto nº 79.822/77) para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA que será realizada exclusivamente em ambiente virtual, acessível pela Rede
Mundial da Computadores, conforme Resolução CRP04 nº 005, de 26 de agosto de 2020,
e possibilitada neste formato virtual desde 2020, pelo Ofício-Circular nº
93/2020/Auditoria/CG-CFP, emitido pelo Conselho Federal de Psicologia, nos autos do
Processo SEI nº 576600020.000923/2020-56. DO LOCAL - A AGPMG será realizada
exclusivamente em ambiente virtual, acessível pela Rede Mundial da Computadores. Para
todos os efeitos legais, a Assembleia será considerada como realizada na sede do CRP-04,
situada na Rua dos Timbiras, no 1532, 6º andar, bairro de Lourdes, em Belo Horizonte/MG,
conforme art. 3º da Resolução CRP04 nº 005/2020. DA DATA E HORÁRIO - No dia 19 de
agosto de 2022, uma sexta-feira, a AGPMG se iniciará às 19h00min com quórum para
instalação correspondente à maioria absoluta de psicólogas(os) inscrita(os) neste Regional,
e, caso não alcançado o quórum de primeira convocação, às 19h30min, impreterivelmente,
será instalada a AGPMG em segunda convocação, mediante qualquer número de
presentes. O ambiente virtual estará aberto para registro de entrada das(os) psicólogas(os)
desde o horário da primeira convocação. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E DO
DIREITO A VOTO - Poderão participar da AGPMG a(o) psicóloga(o) que se inscrever em até
10 (dez) dias úteis anteriores à data de realização (dia 05/08/2022, às 23:59'59''),
diretamente no site do CRP04-MG <http://www.crpmg.org.br/assembleiageral> conforme
informações disponibilizadas, e deverá, até a data da AGPMG, estar quite com o
pagamento das anuidades para exercer direito ao voto. As(Os) psicólogas(os)
interessadas(os) em participar da AGPMG poderão promover a regularização financeira de
débitos junto ao Conselho, por meio de solicitação de adesão ao programa de
Parcelamentos, aprovado pela Resolução CRP04 nº 001, de 29 de março de 2019, por meio
de solicitação encaminhada ao correio eletrônico: <anuidade@crp04.org.br>. A(O)
psicóloga(o) que tiver suspensa a exigibilidade de todos os seus débitos, por meio do
pagamento "em dia" de eventual parcelamento já consolidado nos termos da Resolução
CRP04 nº 001, de 29 de março de 2019, também poderá exercer o direito ao voto. Findo
o prazo de inscrição, o CRP-04 encaminhará por e-mail às(aos) inscritas(os) as instruções e
o link de acesso ao ambiente virtual. A(O) psicóloga(o) que realizar sua inscrição para
participação na AGPMG estará ciente de que: cederá ao CRP-04 direitos de divulgação de
imagem e voz que, por ventura, vierem a ser registradas no ambiente virtual em que se
realizar a AGPMG; a inscrição é pessoal e intransferível, de modo que o link gerado para
participação, quando da confirmação da inscrição, não poderá ser compartilhado; as
informações lançadas no formulário de inscrição deverão ser verdadeiras, sob pena de
responsabilização administrativa, civil ou criminal. DA FORMA DE DELIBERAÇÕES - Os votos
serão considerados como de: aprovação, reprovação, ou abstenção. Os votos não serão
secretos e serão computados apenas numericamente. A depender do número de
inscritas(os), os votos poderão ser tomados por recurso interno no ambiente virtual, ou por
boletim(ns) de votação a ser(em) encaminhado(s) às(aos) participantes, com prazo de
resposta a ser fixado pela Mesa da Assembleia. Aquelas(es) que participarem, mas não
manifestarem seu voto pelo sistema interno, ou não devolverem o(s) boletim(ns) de
votação, na forma e prazo estabelecidos, serão consideradas(os) como tendo exercido
direito de abstenção. As deliberações promovidas pela AGPMG serão validadas seguindo a
apuração da Mesa, prevalecendo a regra da maioria. DA DURAÇÃO - A AGPMG terá um
prazo de duração de até 60 (sessenta) minutos em que, nos 15 (quinze) primeiros, a Mesa
apresentará as pautas e fará suas considerações. Nos 30 (trinta) minutos seguintes, haverá
oportunidade para manifestações e para a tomada de votos, podendo esse prazo ser
prorrogado por mais 15 (quinze) minutos. DAS MANIFESTAÇÕES - As(Os) que se
interessarem poderão encaminhar dúvidas pelo recurso de chat, até uma pergunta por
assunto da pauta; ou, se o número de participantes assim o permitir, a Mesa da
Assembleia poderá facultar o uso da palavra, ocasião em que cada uma(m) que pedir a
palavra terá até 02 (dois) minutos de fala, sendo possível à Mesa limitar o número de
inscrições de fala para garantia do bom desenvolvimento da Assembleia. DA PAUTA - Os
assuntos a serem tratados e deliberados, objeto da AGPMG, serão: Prestação de Contas do
período de Setembro/2021 à Agosto/2022; Fixação de valores das anuidades e concessão
de descontos às(aos) Psicólogas(os), às Pessoas Jurídicas inscritas, bem como a
fixação/instituição de taxas, tudo referente ao exercício de 2023, Orçamento Anual para o
exercício de 2023; Baixa de Bens. DO SUBSÍDIO DOCUMENTAL - A documentação a ser
apresentada na AGPMG estará disponível para consulta pública, no site institucional do
CRP04-MG em, no máximo, até 48h (quarenta e oito) horas antecedentes ao início da
primeira convocação. DA LAVRATURA DA ATA E SUBSCRIÇÃO- Ata da AGPMG será lavrada
e subscrita pela Mesa, considerando-se como signatárias(os) todas(os) aquelas(es) que
registrarem sua entrada no ambiente virtual, conforme boletim de registro a ser anexado
à ata. O presente documento é assinado eletronicamente pela(o) Presidenta(o) do CRP-04,
com fulcro no seu Regimento Interno.

Belo Horizonte, 12 de julho de 2022
REINALDO DA SILVA JÚNIOR

Conselheiro Presidente

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTES: Fortel Fortaleza Telecomunicações Ltda,
CNPJ nº 06.809.941/0001-57 e o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no
Estado de São Paulo - Core-SP, CNPJ nº 60.746.179/0001-52. OBJETO: Prorrogação da
vigência do contrato de prestação de serviços de acesso à internet através de links
dedicados, full duplex, com abordagem via fibra óptica até a sede do CORE-SP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 10 de julho de 2022 a 09
de julho de 2023; DO VALOR: O valor mensal da contratação é de R$ 3.100,00 (três mil e
cem reais), perfazendo o valor total anual de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos
reais). São Paulo, 13 de julho de 2022.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 20ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 389485

O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 20ª REGIÃO MT, por sua Comissão
de Licitação, designada pela Portaria nº 003 de 22 de junho 2022, torna público a quem
possa interessar em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/1993, e suas alterações
posteriores, que se encontra aberta pelo prazo de 08 (oito) dias a realizar licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO: O
objeto desta licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
empresa especializada na Venda de Aparelhos de ar-condicionado modelo Split Inverter.
Total de Itens Licitados: 4 Edital Pode ser retirado no endereço: Rua Batista das Neves, nº
22, Ed. Comodoro, Sala 303, Centro, em Cuiabá-MT, telefone: (65) 98476-5876, de, em
horário de expediente segunda e sexta-feira das 07h30 às 13:30horas ou pelo site
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