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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 1/2015

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Re-
gião, no exercício das suas atribuições, torna público o resultado da
Licitação:

Tomada de Preços 001/2015
Processo: 041-03/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em Assessoria

de Comunicação Integrada para desenvolver e executar estratégias de
comunicação para o Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª Região,
trabalhando de forma integrada o relacionamento com a imprensa, as
mídias sociais e a produção de materiais eletrônicos e impressos que
apoiem esta finalidade, sempre em conformidade com a missão do
Conselho. CNPJ: 07.402.534/0001-93

Data da Homologação: 24/07/2015
Valor Global: R$158.760,00

São Paulo, 4 de agosto de 2015.
SILVIA MARIA FRANCISCATO COZZOLINO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 4/2015

O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais torna
público a reabertura de prazo para apresentação de propostas para o
Pregão Eletrônico nº 004/2015 - Processo 4516/2015 - Objeto: Pres-
tação de serviço gráfico para impressão do Livro Agenda CROMG
2016 para os profissionais inscritos no CROMG, conforme espe-
cificação detalhada no Edital: REABERTURA DA SESSÃO PÚ-
BLICA dia 18/08/2015 as 10 horas (horário de Brasília-DF) no sitio
www.comprasnet.gov.br. O inteiro teor deste ato convocatório en-
contra-se à disposição dos interessados no sitio deste Órgão,
www.cromg.org.br, menu Serviços - Licitações, além daquele men-
cionado.

Belo Horizonte, 5 de agosto de 2015
LUCIANO ELOI SANTOS

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 20ª REGIÃO

EDITAL No- 3, DE 4 DE AGOSTO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO No- 1/2015

PARA CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR
LOCAL DE PROVAS

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLO-
GIA DA 20ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, torna
público o horário e os locais de realização das provas do Concurso
Público nº 01/2015 para provimento de vagas e formação de cadastro
de reserva do quadro de pessoal do CRP-20.

1 DAS PROVAS
1.1 As provas objetivas terão a duração de quatro horas e

serão aplicadas no dia 09 de agosto de 2015.
1.2 Horário de abertura dos portões: 13 horas
1.3 Horário de fechamento dos portões: 14 horas
1.4 Horário de início das provas: 14 horas
1.5 Horário de término das provas: 18 horas
1.6 Não será permitido o acesso ao local de prova após o

horário fixado para o fechamento dos portões.
1.7 Os horários mencionados no presente edital e nos demais

editais a serem publicados obedecerão ao horário oficial de Bra-
s í l i a / D F.

2 DOS LOCAIS DE PROVAS
2.1 Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o en-

dereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx, por
meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os dados
solicitados, e imprimir sua confirmação de inscrição em que constam
informações sobre o seu local de prova e a respectiva sala de rea-
lização.

2.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local
designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico
citado no subitem anterior.

3 DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para

a prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:
a) confirmação de inscrição;
b) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2

e borracha;
c) original de um dos documentos de identidade relacionados

a seguir: Carteiras expedidas pela Secretaria da Justiça e Segurança
(SJS) e/ou Secretaria de Segurança Pública, pelos Ministérios Mi-
litares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Con-
selhos); passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do
Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas
por órgão público que, por lei federal, valem como identidade; car-
teira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente no caso do
modelo novo, aprovado pelo art. 159º da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997).

3.2 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no lo-
cal de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.

3.3 O candidato somente poderá retirar-se do local de rea-
lização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado para o
término das provas.

3.4 Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva.

3.5 Será eliminado do Concurso Público, o candidato que,
durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos
eletrônicos como bip, telefone celular, tablets, ipod, walkman, pen-
drive, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, notebook, palmtop,
receptor ou transmissor de dados, gravador, máquina de calcular,
máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como
relógio do tipo data bank, óculos escuros, protetor auricular ou quais-
quer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.

3.5.1 O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato
não leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de
realização das provas.

3.5.2 O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela
guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos
sacos plásticos invioláveis.

3.5.3 O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por
perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.

3.6 No dia de realização da prova, o candidato deve observar
todas as instruções contidas no edital normativo do Concurso Público,
divulgado no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br/concur-
sopublico2015crp20.aspx, o qual não poderá alegar qualquer des-
conhecimento.

3.7 O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela organiza-
ção e execução do Concurso Público, não enviará correspondência
informando o local de aplicação de provas aos candidatos.

3.8 O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação
do candidato, constituindo tentativa de fraude.

GIBSON ALVES DOS SANTOS

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 5ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE No- 7/2015

A Presidenta do Conselho Regional de Psicologia - 05ª Re-
gião torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a
licitação na modalidade Convite, tipo Menor Preço por item, para
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
recepcionista e telefonista para o Conselho Regional de Psicologia -
5ª Região. A Sessão Pública está prevista para o dia 17 de agosto de
2015 às 10:00 horas. Os interessados poderão obter informações e/ou
carta-convite e seus anexos na Sede do CRP/05 ou através do site
w w w. c r p r j . o rg . b r / l i c i t a c o e s .

MARILIA ALVARES LESSA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DA 6ª REGIÃO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No- 26/2015

Ratifica o Parecer Jurídico referente à contratação de Pres-
tação de Serviço Especializado em Serviço Social para o Projeto de
Formação Continuada-2015 do CRESS 6ª Região-"Trabalho com
Grupos em Serviço Social, Dinâmica de Grupos como Estratégia para
Reflexão Critica ", no dia 08.07.2015, no valor total de R$ 1.494,90
(hum mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)
pelo palestrante Carlos Felipe Nunes Moreira, conforme Inciso II, do
art. 25,art.26 da lei 8.666/93.

Belo Horizonte, 5 de agosto de 2015.
LEONARDO DAVID ROSA REIS

Presidente do Conselho

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DAS
CARREIRAS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO No- 1/2015
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

A Associação Nacional dos Membros das Carreiras da Ad-
vocacia-Geral da União - Anajur, com base no art. 13, inciso I, do
respectivo Estatuto Social, convoca os seus associados para participar
da Assembleia-Geral Ordinária a ser realizada no dia 24 de agosto de
2015, às 09h em primeira convocação e às 9h30, em segunda con-
vocação, na sede da Anajur (SAUS Quadra 03, Lote 2, Bloco C, Sala
705, Edifício "Business Point", Brasília-DF), ocasião em que será
apresentada a prestação de contas do exercício de 2014.

Brasília, 3 de agosto de 2015.
JOANA D'ARC ALVES BARBOSA VAZ DE MELLO

Presidente da Anajur

ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2015

A Associação Antônio Vieira - ASAV, torna pública a Ine-
xigibilidade de Licitação em epígrafe. Convênio FINEP nº
01.10.0639.00. Fornecedor indicado: Equilam Indústria e Comércio
Ltda - EPP. Objeto: Manutenção da Câmara de Ensaio de Corrosão.
Valor Previsto: R$ 12.232,91. Fundamento Legal: Caput do art. 25,
inciso II, da Lei nº 8.666/93

São Leopoldo-RS, 30 de julho de 2015.
ADEMIR LANZONI

Presidente da Comissão Interna de Licitações

Ineditoriais
.

CNPJ N° 02.618.502/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL / 2014

Ativo 1.210.210,75
Ativo Circulante 139.400,41
Permanente 1.070.810,34
Passivo 1.210.210,75
Passivo Circulante 269.414,08
Patrimônio Líquido 940.796,67

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO/2014

Receitas 2.300.347,67
Despesas Administrativas 1.138.103,81
Despesas com Pessoal 1.177.227,06
Despesas Financeiras 9.383,96
Despesas Tributárias 18.677,37
Receitas Financeiras 3.097,13
Repasse para Terceiros 2.453,00
Outras Receitas 77.379,39
Resultado do Exercício 34.979,02

JOANA D ARC ALVES B. VAZ DE MELLO
Presidente da Anajur

DANIEL GRAPEGGIA
Contador CRC 4257/0-1 DF

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os integrantes do Conselho Fiscal da ANAJUR tendo exa-
minado o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras da
Associação, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2014, entendem que os referidos documentos retratam adequadamente
a posição da Associação naquela data, tendo sido aprovado em Reu-
nião do Conselho Fiscal, realizada em 18 de Março de 2015, e
posteriormente pela Diretoria Financeira.

Brasília, 18 de março de 2015.
ÁLVARO ALBERTO DE ARAUJO SAMPAIO

Presidente do Conselho Fiscal

MARIA SOCORRO BRAGA
p/Conselho Fiscal (Efetivo)

GILBERTO SILVA
p/Conselho Fiscal (Suplente)

GENEIDE PALMEIRA MACHADO
Diretora Financeira (Efetivo)

BANCO SÃO JORGE S/A
Em Liquidação Extrajudicial

CNPJ/MF 60.663.655/0001-70

AV I S O

O Liquidante do Banco São Jorge S.A. - Em Liquidação
Extrajudicial, torna público que o Banco Central do Brasil aprovou
proposta dos controladores da empresa para encerramento do regime
de liquidação extrajudicial mediante convolação em liquidação or-
dinária na forma do art. 19, alínea "b" da Lei 6024/74. Em de-
corrência, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventuais
manifestações dos interessados. A posição contábil levantada na data-
base de 31.05.2015, abaixo apresentada de forma sintética, encontra-
se à disposição na sede da empresa, no Largo São Bento, nº 64, 13º
andar, Sala 132, Centro - São Paulo - SP, no horário das 14h00min às
17h00min, de segunda a quinta-feira. ATIVO - 31.05.2015; Circulante
e Realizável em Longo Prazo - 1.857.244,05; Disponibilidades -
833.318,37; Outros Créditos - 1.023.925,68; Permanente -
988.540,89; Imobilizado de Uso - 988.540,89; Compensação -
13.437.454,57. Total do Ativo - 16.283.239,51. PASSIVO: Circulante
e Exigível em Longo Prazo - 28.628.965,07; Dívidas e Encargos da
Massa - 2.300.459,78; Credores Preferenciais - 1.764.290,70; Cre-
dores Subordinados - 24.422.212,14; Obrigações Diversas -
142.002,45; Patrimônio Líquido - (25.616.824,50); Resultado Ope-
racional - (166.355,63); Compensação - 13.437.454,57. Total do Pas-
sivo - 16.283.239,51.

São Paulo-SP, 29 de julho de 2015.
VALDOR FACCIO

Ericka Santos
Realce

Ericka Santos
Realce
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