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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte (Cremern),
UASG 389178, torna público o Pregão Eletrônico nº 07/2022 Processo nº 03/2022- Objeto:
Aquisição de veículos automotores do tipo SUV e VAN, para utilização nas atividades
operacionais e de fiscalização desenvolvidas pelo Conselho Regional de Medicina do Rio
Grande do Norte - CREMERN, conforme especificações discriminadas no Termo de
Referência DATA DA ABERTURA: 03/11/2022 às 8:45h. LOCAL: Sede do CREMERN, sito Av.
Rio Branco, 398 - Cidade Alta- Natal-RN, a realizar-se no site do comprasnet. Edital à
disposição dos interessados no mesmo site. Esclarecimentos pelo telefone (84) 4006-
5357.

BRUNO BULHOES DE LIMA
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM-SC) torna público que o objeto
do Pregão Eletrônico nº 017/2022, OBJETO: Contratação de organização contábil para
prestação de serviços contínuos de Contabilidade pública, assessoria contábil e financeira
ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina a ser executado de forma
contínua, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos. Foi Adjudicado e Homologado para a seguinte empresa: METROPOLE SOLU CO ES
EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, CNPJ:07.843.902/0001 -39, vencedora do item
1, no valor total anual de R$ 53.880,00 (cinquenta e três mil e oitocentos e oitenta
reais).

Florianópolis, 14 de outubro de 2022.
SANDRA R BOSCARDIN

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022

O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM-SC) torna público que o objeto
do Pregão Eletrônico nº 020/2022, OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de
um Grupo gerador com potência entre 200 e 260kVA (stand by), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Foi Adjudicado e
Homologado para a seguinte empresa: PROTEC COMERCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
LTDA, CNPJ: 22.932.456/0001-22, vencedora do item 1 no valor total de R$ 233.000,00
(duzentos e trinta e três mil reais).

Florianópolis, 14 de outubro de 2022.
SANDRA R BOSCARDIN

Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação nomeada por sua Diretoria, torna público
aos interessados que realizará a licitação na modalidade Tomada de Preços, Tipo Menor
Preço Global (TP nº 001/2022), para contratação de empresa para fornecimento de mão de
obra especializada, com fornecimento de materiais, a fim de atender às necessidades do
CREMESP e adequar a futura Delegacia Regional da Cidade de Jundiaí, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal
nº 8.666/93.

Os envelopes nº 01 - Habilitação e nº 02 - Proposta de Preço serão recebidos
até o dia 03 de novembro de 2022, às 11h00min, na Rua Frei Caneca, nº 1282, Consolação,
1º andar, CEP 01307-002 - São Paulo-SP.

A sessão pública de abertura dos envelopes será realizada, no mesmo local, às
11h30min da mesma data. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis aos
interessados no sítio: www.cremesp.org.br - Portal da Transparência - Licitações.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.
RODRIGO SOUTO DE CARVALHO

Presidente da Comissão

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2022

Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo -
CRMV-ES. Contratado: Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo - CIEE-ES.
Dispensa nº 08/2022. Objeto: Contratação de prestação de serviços de agente de
integração para o preenchimento de oportunidades de estágio no CRMV-ES. Vigência: 12
meses, a contar da data 05/10/2022. Valor anual estimado deste contrato é de R$
2.880,00, referente à taxa administrativa para seis estagiários. Fundamento Legal: Lei nº
14133/21 e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO
DO PARANÁ

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo nº 90798.006618/2022-61: Contratante: CRMV-PR. Contratada: The Perfect Link
Consultoria e Comércio Ltda. ME. Objeto: prestação de serviços de auditoria de eleição a
ser realizada via internet para o CRMV-PR. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência:
17/10/2022 a 17/10/2023. Valor: R$ 12.893,00. Data da assinatura: 17/10/2022.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de Licitação nº 027/2022
Processo Administrativo 046/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
e limpeza predial preventiva e corretiva, para atender as necessidades do Conselho
Regional de Odontologia da Bahia. Contratada: LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA ,
CNPJ: 42.078.783/0001-76. Nota de Empenho: 552. Valor total de R$ 16.500,00
(dezesseis mil e quinhentos reais). Dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser
formulados pelos telefones: (71) 3114-2527 e pelo e-mail compras@croba.org.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022

Processo Administrativo 034/2022
Objeto: Registro de Preços de empresa especializada para prestação de serviços de locação
de veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição
de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CO N S E L H O
REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO-BA em todo o Estado da Bahia. Data da Sessão Pública
do Pregão Eletrônico: 01/11/2022, às 14h00min (horário de Brasília). Início Acolhimento De
Propostas: 28/10/2022, às 09h:30min. Limite Acolhimento De Propostas: 01/11/2022 às
09h:30min. Pregoeira: Priscila Oliveira de Almeida Souza. Site: http://www.licitacoes-e,
código licitações-e: 957435. Dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser formulados pelos
telefones: (71) 3114-2527 e pelo e-mail compras@croba.org.br.

Em 17 de outubro de 2022.
PRISCILA OLIVEIRA DE ALMEIDA SOUZA

Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (CRO-
MS), com sede na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 1812, CEP 79037-100, Campo
Grande - MS, representado neste ato por sua Presidente SILVÂNIA DA SILVA SILV ES T R E
CABRAL, torna público a realização do Processo de Seleção Pública Simplificada, visando a
contratação temporária de funcionários para preenchimento de vagas do Quadro de
Fiscalização do CRO-MS para integrar o programa de fortalecimento das atividades de
fiscalização instituído pela Resolução 239, de 23 de julho de 2021 do Conselho Federal de
O d o n t o l o g i a - C FO.

1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. O Presente Edital fundamenta-se no Art. 37, Inciso IX da Constituição

Federal, e da Lei Feral Nº 8.745/1993 que autoriza a contratação temporária de
excepcional interesse público.

2. DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
2.1. CONSIDERANDO a necessidade da Administração do preenchimento

temporário de cargo de Agente de Fiscalização e Auxiliar Administrativo no Programa de
Fortalecimento das Atividades de Fiscalização instituído pelo CFO;

2.2. CONSIDERANDO que a fiscalização é um instrumento de proteção à
sociedade. O profissional da saúde bucal recebe do Estado a prerrogativa de somente ele
ter a permissão e tutela da lei para atender as necessidades do paciente. Em contrapartida,
a mesma legislação que assegura essa prerrogativa, prevê que os profissionais sejam
fiscalizados por seus pares, a fim de oferecer à comunidade uma Odontologia séria,
competente e de qualidade.

3. DAS VAGAS

. Cargo Lotação Quantidade de
vagas

Carga horária Vencimento R$

. Agente de
Fiscalização**

Campo Grande-
MS

2 40h R$ 2.203,75*

. Auxiliar
Administrativo

Campo Grande-
MS

1 40h R$ 1.766,15*

*também receberá ticket alimentação.
** Será lotado(a) em Campo Grande para atuação em todo o Estado de MS.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO: Conhecer e manter-se atualizado quanto a legislação

profissional e políticas de orientação e fiscalização do CRO/MS; Realizar atividades de
orientação à categoria e à sociedade, de acordo com instruções definidas pelo CRO/MS;
Executar trabalho de inspeção em clínicas, consultórios, empresas, e quaisquer outras
entidades que prestem serviços de odontologia, obedecidas as disposições legais; Executar
diligências para comprovação de denúncias, ou averiguação de indícios de infração;
Realizar trabalhos executivos e de apoio nas áreas administrativas e técnicas; Executar e
auxiliar em atividades correlatas.

Requisitos: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino médio (antigo segundo grau) ou equivalente, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Disponibilidade para viagens; carteira de
habilitação categoria B.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Atender as demandas rotineiras do CRO/MS;
Manter controle das quantidades do material distribuído; Manter controle do estoque
mínimo dos materiais de uso mais frequente; Redigir correspondência externa e atos
oficiais; providenciar as publicações na imprensa oficial e leiga; instruir processos; expedir
certidões; arquivar e manter organizada a documentação da área de fiscalização; atender
ao público externo e interno quanto a informações de interesse de serviço; receber,
registrar, numerar, distribuir, expedir e guardar correspondência; processar em autos
protocolizados e fichados, com folhas numeradas e rubricadas, os assuntos a serem
submetidos a estudo, discussão ou votação, arquivando-os após as decisões respectivas;
instruir processos; expedir certidões; organizar e manter atualizado um cadastro de nomes
e endereços, telefones e e-mails do sistema do CRO-MS, atendimento ao público,
prestando informações e recebendo, para encaminhamento aos setores, visitantes,
queixas, sugestões, encomendas e correspondências; organizar e manter atualizado um
controle estatístico de visitantes e de uso externo das linhas telefônicas do CRO/MS;
anotar e transmitir recados; serviços internos de circulação de correspondências, livros,
material e executar outras atividades correlatas.

Requisitos: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino médio (antigo segundo grau) ou equivalente, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), conhecimento em informática básica.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Para AGENTE DE FISCALIZAÇÃO o período para inscrição de candidatos será

do dia 20 a 25 de outubro de 2022 devendo os interessados encaminhar a documentação
requisitada no endereço eletrônico: sfiscal@croms.org.br das 08:00 as 14:00 horas.

4.2. Para AUXILIAR ADMINISTRATIVO o período para inscrição de candidatos
será do dia 20 a 25 de outubro de 2022 devendo os interessados encaminhar a
documentação requisitada no endereço eletrônico: sauxiliar@croms.org.br das 08:00 as
14:00 horas.

4.3. O Procedimento de inscrição previsto neste Edital dar-se-á através do envio
dos documentos referentes aos requisitos mínimos e formação no endereço eletrônico
descrito no subitem 4.1.

4.4. VALOR DAS INSCRIÇÕES: Gratuito
4.5. DOCUMENTOS EXIGIDOS:
4.5.1. Currículo Vitae.
4.5.2. Cópia da Identidade.
4.5.3. Cópia do CPF.
4.5.4. Cópia da CNH
4.5.5. Comprovante de residência.
4.5.6. Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação ou

justificativa do último pleito.
4.5.7. Certificado devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino

médio (antigo segundo grau) ou equivalente, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

4.5.8. São considerados documentos de identidade para os fins do item 4.5.2:
carteira expedida pelos institutos oficiais de identificação, pelas Secretarias de Segurança
Pública e de Defesa Social, pelo Corpo de Bombeiros Militar e Policiais Militares, pelos
Ministérios Militares, ou pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens,
conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas pelo
Ministério Público ou por Órgão Público que por força de Lei Federal, Valham como
identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação que esteja no prazo de
validade.
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