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(uma) vaga para conselheiro regional suplente para o quadriênio 2020/2023; CRF/RN: 12
(doze) vagas para conselheiro regional efetivo e 03 (três) vagas para conselheiro regional
suplente para o quadriênio 2020/2023; CRF/RO: 06 (seis) vagas para conselheiro regional
efetivo e 01 (uma) vaga para conselheiro regional suplente para o quadriênio 2020/2023;
CRF/RR: 03 (três) vagas para conselheiro regional efetivo para o quadriênio 2020/2023;
CRF/RS: 07 (sete) vagas para conselheiro regional efetivo e 01 (uma) vaga para conselheiro
regional suplente para o quadriênio 2020/2023; CRF/SC: 04 (quatro) vagas para conselheiro
regional efetivo para o quadriênio 2020/2023; CRF/SP: 05 (cinco) vagas para conselheiro
regional efetivo e 01 (uma) vaga para conselheiro regional suplente para o quadriênio
2020/2023; CRF/SE: 03 (três) vagas para conselheiro regional efetivo para o quadriênio
2020/2023; CRF/TO: 06 (seis) vagas para conselheiro regional efetivo e 01 (uma) vaga para
conselheiro regional suplente para o quadriênio 2020/2023. Não há vagas para
conselheiros regionais efetivos e suplentes no Conselho Regional de Farmácia do Estado do
Ceará. É facultado aos atuais suplentes de conselheiros regionais concorrerem para as
funções de conselheiros efetivos. Por ocasião do registro de candidatura, deve o
interessado atender aos seguintes requisitos: a) ser brasileiro; b) estar com inscrição
profissional definitiva, no quadro de farmacêuticos aprovada pelo Plenário do respectivo
Conselho Regional de Farmácia (CRF) até a data de encerramento do prazo de inscrição de
candidatos; c) não estar proibido de exercer a profissão; d) estar quites com a Tesouraria
do CRF; e) ter, no mínimo, 3 (três) anos de inscrição em CRF; f) apresentar certidão da
justiça estadual, federal, militar e eleitoral, essa última fornecida pelas zonas eleitorais,
pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde não conste
sentença condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
ainda que não transitada em julgado, consoante ao previsto na Lei Complementar nº 64/90
e na Lei Complementar nº 135/10; g) apresentar certidão da justiça estadual e federal
onde não conste sentença condenatória por improbidade administrativa transitada em
julgado ou acórdão proferido por órgão judicial colegiado, ainda que não transitado em
julgado, consoante ao previsto na Lei Complementar nº 64/90 e na Lei Complementar nº
135/10; h) apresentar declaração própria, sob as penas da legislação vigente, atestando
que não tem qualquer outra causa de inelegibilidade, nos termos da Resolução/CFF nº
660/18. As inscrições encerrar-se-ão às 18:00 horas do dia 5 de julho de 2019. As eleições
ocorrerão durante 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, a partir de 12:00 horas (meiodia), horário local, de 9 de outubro de 2019 às 12:00 horas (meio-dia), horário local, do dia
11 de outubro de 2019, sendo o voto exercido exclusivamente pela rede mundial de
computadores (Internet), no endereço ou sítio eletrônico a ser oportunamente divulgado,
com instalação de seção eleitoral obrigatória na sede do Conselho Regional de Farmácia,
na qual será disponibilizado, durante o seu horário de funcionamento, um computador
para votação com acesso a Internet, podendo, ainda, ocorrer nas seções e subseções da
jurisdição do inscrito, desde que solicitada autorização ao Conselho Federal de Farmácia. O
Presidente do Conselho Federal de Farmácia expedirá as instruções necessárias ao pleito
eleitoral.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº. do Processo: 476908. 001030/2019-88 Contratante: Conselho Regional de
Administração de Goiás. Objeto: Aquisição de materiais de informática e comunicação.
Contratado: RIBEIRO JUNIOR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA. Valor da
Dispensa: R$ 2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais) Conta Orçamentária:
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Vigência da Contratação: imediata. Data da Ratificação:
27/05/2019.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n° 2018400065 - I Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2018. CONTRATADA:
QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ: 08.314.044/0001-06. Com fundamento
no Art. 57 da Lei 8.666/93, fica estabelecido pelo presente termo aditivo a revisão de
preços e a primeira prorrogação do Contrato Prestação de Serviços nº 008/2018, firmado
entre as partes em 1º/06/2018, referente ao fornecimento dos serviços de correio
eletrônico (e-mail) corporativo com solução integrada de colaboração e comunicação
corporativa baseada em nuvem para atender às demandas do CRA-RJ, com o valor do
contrato após revisado de R$ 54.632,52, com início no dia 01.06.2019 e término no dia
31.05.2020. Assinado em 29.05.2019.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Aditivo ao Contrato nº 005/2018 firmado entre o Conselho Regional de
Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04 e a PORTAL TURISMO E SERVIÇO
EIRELI, CNPJ: 04.595.044/0001-62. Objeto: Contratação de serviços de agenciamento de
viagens para voos internacionais e domésticos, incluindo bagagem, seguro viagem,
remarcação e cancelamento de passagens, que serão prestadas nas condições
estabelecidas no Termo de Referência. Vigência do contrato: 30/05/2019 a 29/05/2020.
Valor do contrato não será reajustado permanecendo em R$ 186.559,66 (cento e oitenta
e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Data de
assinatura do aditivo: 20 de maio de 2019.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
RETIFICAÇÃO
Na publicação do Diário Oficial da União, secção 3, pág. 159, de 24 de maio de
2019, para nele se fazer constar, onde se lê " contratação de empresa especializada no
gerenciamento dos serviços de abastecimento por meio de cartão eletrônico" leia-se
"Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva por Sistema Informatizado e Integrado para
Gestão", onde se lê " valor R$ 40.395,00" leia-se "valor R$ 21.970,01" e aonde se lê "
vigência a partir de 22/05/2019 até 21/05/2020" leia-se ". Vigência a partir de 03/06/2019
até 02/06/2020".

WALTER DA SILVA JORGE JOÃO
Presidente - CFF
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Dispensa, publicado no D.O.U., de 22/05/2019, Seção 3, pág. 172,
onde se lê Processo Administrativo nº 585/2018., leia-se: Processo Administrativo nº
1249/2019. Acrescenta-se: Reconhecimento: Murilo Caldas Queiroz/Presidente da CPL;
Ratificação: Walter da Silva Jorge João/Presidente do CFF; Brasília, 21 de maio de 2019.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, torna
pública a homologação do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 005/2019, cujo
objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de
mão de obra de recepcionista, copeira, zelador, porteiros, faxineiras e supervisor, a serem
executados na sede do CRCMG, localizada na rua Cláudio Manoel, nº 639, bairro Savassi,
Belo Horizonte-MG, durante o período de 12 (doze) meses, tendo como vencedora do
certame a empresa ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI- CNPJ Nº
04.552.404/0001-49, pelo valor global de R$ 346.429,61 (trezentos e quarenta e seis mil,
quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos).

O Presidente do Conselho Federal de Medicina, no uso de suas atribuições
legais, INTIMA o Sr. Serafim Viana de Macena, para tomar ciência da data do julgamento
do RPEP CFM Nº 0388/2018 (PEP CRM-PE N° 72/12) que se realizará no próximo dia 12 de
JUNHO DE 2019, a partir das 14:00 horas, na sede do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
no SGAS 915 lote 72 - Brasília- DF, podendo fazer sustentação oral pessoalmente ou
através de advogado. Por se encontrar o referido Apelado em lugar incerto e não sabido
e para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se este Edital, que
será publicado na forma da Lei.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019

Brasília-DF, 27 de maio de 2019.
CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, torna
pública a homologação do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 006/2019, cujo
objeto consiste o registro de preços objetivando eventuais contratações de empresa
especializada na prestação de serviços de filmagem e transmissão, ao vivo, pela internet,
através do canal Youtube - TV CRCMG, de palestras, cursos e eventos realizados pelo
CRCMG, no período de 12 meses, tendo como vencedora do certame a empresa PERPETUA
GRAVAÇÕES E PRODUÇÕES DE FILMES LTDA - CNPJ Nº 12.998.952/0001-25, pelo valor
global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil), sendo R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por
locação.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 389185
Nº Processo: 173/2019. Objeto: Prestação de serviços de Plano de Assistência Odontológica e
demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, autorizada para
funcionamento pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme as especificações
constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/05/2019
das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Sia Trecho 06 Lote 130 e 140, Guará BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/389185-5-00009-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 30/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 11/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

CONTADORA ROSA MARIA ABREU BARROS
Presidente do CRCMG

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

VITOR HUGO DA SILVA RAMOS
Pregoeiro

Procedimento licitatório n.º 41/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO.
Objeto: Aquisição de materiais gráficos destinados ao apoio de eventos regionais da área
contábil. Tipo: menor preço. Lotes Licitados: 01. Entrega das propostas: até 11/06/2019 às
08h45min. Abertura das propostas: 11/06/2019 às 09h00min. Endereço: Rua XV de
Novembro, 2987, em Curitiba-PR. Informações Gerais: Cópia do edital será fornecida pelos
sites www.crcpr.org.br e www.licitacoes-e.com.br.

(SIASGnet - 29/05/2019) 389185-00047-2019NE000047

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato CFO n° 007/2019. Processo CFO nº 41.969/2018. Partes: CONSELHO FEDERAL DE
ODONTOLOGIA - CFO e CARMAXX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ: 04.816.857/0001-35.
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista, incluindo a
manutenção preventiva e corretiva, assim como o fornecimento de combustível, lavagem
automotiva seguros e taxas (LOTE 01). Fundamento Legal: Lei 10.520/2002; Decreto nº
5.450/2005 e Lei 8.666/1993 - PE Nº 002/2019. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data
da assinatura do contrato. Data de assinatura: 29/05/2019. Valor Total: R$ 94.199,00
(noventa e quatro mil, cento e noventa e nove reais). Dotação Orçamentária:
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos.

MAURICIO OSTROWSKI JUNIOR
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO
EXTRATOS DE CONTRATOS
PROCESSO Nº 2019/000005. OBJETO: Fornecimento de açúcar refinado e adoçante, com
previsão de entrega bimestral, com previsão de consumo 12 meses. CONTRATADA:
FRESH FOOD COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 14.263.869/0001-33. VALOR TOTAL DO CONTRATO: Estimado em R$ 1.205,00.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DO CONTRATO: 16/04/2019. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS
EXTRATO DE CONVÊNIO
Contratante: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS. Objeto: Convênio de
benefícios para inscritos no CRA-GO. Contratado: TEISSA SOUZA TORRES - ODONTO VIA
VITA. Valor do Convênio: R$ 0,00 (Zero). Vigência do Contrato: indeterminado. Data de
Assinatura: 27/05/2019.

PROCESSO Nº 2019/000005. OBJETO: Fornecimento de café moído torrado, com
previsão de entrega bimestral, com previsão de consumo para 12 meses. CONTRATADA:
COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CNPJ: 33.175.092/0001-08. VALOR
TOTAL DO CONTRATO: Estimado em R$ 4.837,00. VIGÊNCIA:12(doze) meses. DATA DO
CONTRATO: 16/04/2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/1993 e
suas alterações.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº. do Processo: 476908.001103/2019-31 Contratante: Conselho Regional de Administração de
Goiás. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente. Contratado: COMÉRCIO E SERVIÇOS LEV
LTDA. Valor da Dispensa: R$ 8.089,05 (oito mil e oitenta e nove reais e cinco centavos) Conta
Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Vigência da Contratação: imediata. Data da
Ratificação: 29/05/2019.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019053000273
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