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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAIS DE 8 DE MAIO DE 2015
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado
do Rio Grande do Sul - CREMERS, Dr. Fernando Weber Matos, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3268 de 30 de
setembro de 1957 e pelo regimento interno, CONVOCA o seguinte
aprovado no Concurso Público no- 01/2014 (publicado no DOU Seção
3 do dia 19 de março de 2014- página 165), a comparecer na sede do
Cremers, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação deste
para manifestar interesse à vaga. A não manifestação do candidato no
prazo estipulado, configura-se como desistência da vaga. Candidata:
VERIDIANA KLUG NUNES - Assistente Básico- Rio Grande/RS.

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado
do Rio Grande do Sul - CREMERS, Dr. Fernando Weber Matos, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3268 de 30 de
setembro de 1957 e pelo regimento interno, CONVOCA o seguinte
aprovado no Concurso Público no- 02/2014 (publicado no DOU Seção
3 do dia 25 de março de 2015- página 147), a comparecer na sede do
Cremers, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação deste
para manifestar interesse à vaga. A não manifestação do candidato no
prazo estipulado, configura-se como desistência da vaga. Candidato:
RENATO SANTOS LINDNER - Assistente Pleno-Porto Alegre/RS.

Porto Alegre, 8 de maio de 2015.
FERNANDO WEBER MATOS

RAUL ANTÔNIO RAMOS VALLANDRO
Gerente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DO CONTRATO No- 5/2015

Processo no- 003/2015. 1. Contratada: AURUM SOFTWARE LTDA.
CNPJ n. 65.694.739/0001-96. 2. Espécie: Extrato do Contrato. 3.
Objeto: Aquisição e cessão de uso do software de gerenciamento
jurídico. 4. Amparo Legal: Art.24, II §1° da Lei 8666/93. 5. Rubrica
Orçamentária: 6.2.2.1.1.33.90.39.010 e 6.2.2.1.133.90.045. 6. Empe-
nho: 656,657 e 658/2015. 7. Valor Global do Contrato: R$ 12.247,00.
8. Prazo: 12 meses. 9. Data de assinatura: 09/04/2015. 10. Signa-
tários: Pelo CREMERJ Pablo Vazquez Queimadelos Pela Contratada:
Sr. Luiz Fernando Kurihara Representante Legal.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DO PIAUÍ

EDITAL No- 3, DE 11 DE MAIO DE 2015
HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Es-
tado do Piauí - CRO-PI, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Homologar o Concurso Público realizado por este Conselho Regional,
para o preenchimento de cargos vagos do quadro efetivo, consa-
grando-se como exatos e definitivos os resultado abaixo transcrito,
certame regulamentado pelo Edital no- 01/2014, publicado no Diário
Oficial da União de 05.12.2014, DOU: 236, seção 3, e Alteração
Publicada no Diário Oficial da União de 19.12.2014, DOU: 246,
Seção 3, possuindo o seguinte Resultado: Classificação/Nome/Nu-
mero de Inscrição: Procurador Jurídico: Classificação: 01, Nome:
Mariano Lopes Santos, Numero de Inscrição: 246; Classificação: 02,
Nome: Francisco Teixeira Leal Júnior, Numero de Inscrição: 60;
Classificação: 03, Nome: Howzembergson de Brito Lima, Numero de
Inscrição: 76; Classificação: 04, Nome: Felipe Socorro Rodrigues
Pereira, Numero de Inscrição: 65; Auxiliar Administrativo: Classi-
ficação: 01, Nome: Ana Karine Alves Silva, Numero de Inscrição:
234; Classificação: 02, Nome: Jozinete Alves de Sousa, Numero de
Inscrição: 311; Classificação: 03, Nome: Maria do Socorro Oliveira
Gomes, Numero de Inscrição: 279; Classificação: 04, Nome: Ryana
Melo e Silva, Numero de Inscrição: 45; Classificação: 05, Nome:
Suely Cardoso da Silva, Numero de Inscrição: 284; Classificação: 06,
Nome: Ageu de Sousa Carvalho, Numero de Inscrição: 243; Clas-
sificação: 07, Nome: Thaise Rodrigues da Silva, Numero de Ins-
crição: 57; Classificação: 08, Nome: Luara Katelline de Sousa Araú-
jo, Numero de Inscrição: 233; Motorista: Classificação: 01, Domingos
Almeida da Cunha, Numero de Inscrição: 231; Classificação: 02,
Nome: Bartolomeu Luiz do Nascimento Abreu, Numero de Inscrição:
113; Classificação: 03, Nome: Ítalo Thales Vasconcelos Leal, Numero
de Inscrição: 125; Classificação: 04, Nome: Edelvan Rocha Lima Sá,
Numero de Inscrição: 41; Auxiliar de Serviços Gerais: Classificação:
01, Nome: Waldma Rosana Brito de Oliveira, Numero de Inscrição:
101; Classificação: 02, Nome: Edna de Sousa Oliveira, Numero de
Inscrição: 137; Classificação: 03, Nome: Antônia Abreu da Silva,
Numero de Inscrição: 222; Classificação: 04, Nome: Maria de Jesus
dos Santos Resende, Numero de Inscrição: 238. O presente concurso
público terá validade de 02 (Dois) anos, a partir da publicação deste
edital, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com o
Inciso III do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, e interesse
da administração.

ROBERTA ATTA FARIAS

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 19ª REGIÃO

AV I S O
CONVITE No- 2/2015

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Con-
selho Regional de Psicologia da 19ª Região/Sergipe comunica aos
interessados no Convite No- 02/2015, cujo objeto é a para a con-
tratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, nos equi-
pamentos de informática do CRP 19ª Região/SE, a suspensão da
sessão pública para apresentação dos documentos de habilitação e
propostas, marcada para o dia 07/05/2015, tendo em vista o com-
parecimento de apenas 02 (duas) empresas licitantes. A nova sessão
fica, desde já, remarcada para o dia 14/05/2015 as 09h.

Aracaju-SE, 7 de maio de 2015.
WESLEY VINICIUS DOS SANTOS

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 4ª REGIÃO

EDITAL No- 3/2015
LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO

PÚBLICO PARA OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO,
TÉCNICO E SUPERIOR

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLO-
GIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 4ª REGIÃO (CRP-MG),no
uso de suas atribuições legais, torna público o horário e os locais de
realização das provas do Concurso Público no- 01/2015 para pro-
vimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de
pessoal do CRP-MG. 1 DAS PROVAS 1.1 As provas objetivas e de
redação terão a duração de quatro horas e serão aplicadas no dia 17
de maio 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 Brasília/DF. 2 DOS LOCAIS DE PROVAS 2.1 Os
candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx, por meio de busca in-
dividual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados, e im-
primir sua confirmação de inscrição em que constam informações
sobre o seu local de prova e a respectiva sala de realização. 2.2 O
candidato somente poderá realizar as provas no local designado na
consulta individual disponível no endereço eletrônico citado no su-
bitem anterior. 3 DISPOSIÇÕES GERAIS 3.1 O candidato deverá
comparecer ao local designado para a prova com antecedência mí-
nima 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 se-
guir: Carteiras expedidas pela Secretaria da Justiça e Segurança (SJS)
e/ou Secretaria de Segurança Pública, pelos Ministérios Militares e
pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos ór-
gãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);
passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Minis-
tério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por
órgão público que, por lei federal, valem como identidade; carteira 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 local
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 Ob-
jetiva. 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
dasprovas. 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 Con-
curso Público, divulgado no endereço eletrônico http://www.qua-
drix.org.br/concursopublico2015crpmg.aspx, o qual não poderá alegar
qualquer desconhecimento. 3.7 O INSTITUTO QUADRIX, respon-
sável pela organização e execução do Concurso Público, não enviará
correspondência informando o local de aplicação de provas aos can-
didatos. 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.

ROBERTO CHATEAUBRIAND DOMINGUES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 4/2015

O Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região (CRP/MG),
por sua Conselheira-Presidente e pelo Presidente da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público a licitação modalidade Tomada
de Preços, tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação da
prestação do serviço de confecção do "Jornal da Psicologia" com a
entrega dos respectivos CTP's (CTP é o processo de produção das
chapas usadas na impressão offset), conforme descrição no ANEXO
I, que faz parte integrante do edital. A abertura dos envelopes com o
Certificado de Registro Cadastral para Habilitação e o da Proposta
Comercial, ocorrerá às 15:00 horas, do dia 01/06/2015 na sede do
CRP-MG, sito na Rua Timbiras, no- 1.532 - 6º andar - Bairro: Lourdes
- Belo Horizonte/MG - Cep: 30140-061 - fone/fax: (31) 2138-6767 -
e-mail: crp04@crp04.org.br; compras@crp04.org.br. A documenta-

ção para emissão do CRC (Certificado de Registro Cadastral) deverá
ser entregue até às 15:00 horas o dia 27/05/2015 impreterivelmente.
A cópia da íntegra do Edital encontra-se disponível no site do Con-
selho: http://www.crpmg.org.br, inclusive descrevendo as condições
para os interessados obterem o Certificado de Registro Cadastral.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2015.
CELSO RENATO SILVA

Conselheiro-Presidente

RESULTADO DE JULGAMENTO
CARTA-CONVITE No- 3/2015

O Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região (MG) torna
público o Resultado de julgamento dos pedidos de Habilitação e
Proposta Comercial referente à Licitação Tomada de Preços n°
001/2015 tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação da
prestação dos serviços de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUL-
TIFUNCIONAL DE CÓPIA E IMPRESSÃO, com a respectiva as-
sistência técnica, que corresponde à manutenção preventiva/corretiva
do equipamento, incluída a reposição de peças/componentes, o trei-
namento de pessoal que utilizará o equipamento e o fornecimento de
insumos como tonner, cilindro fotorreceptor e revelador, exceto papel,
conforme descrição, qualificação e quantidade estabelecidos no Ane-
xo I do Edital De acordo com os valores apresentados nas propostas
comerciais, segue a ordem de classificação: 1º lugar a empresa Sto-
que Soluções Tecnológicas Ltda com o valor global de R$ 17.280,00
(dezessete mil, duzentos e oitenta reais). 1º Lugar a empresa Printec
Tecnologia da Impressão Ltda com o valor global de R$ 17.280,00
(dezessete mil, duzentos e oitenta reais). 2º lugar a empresa Belocopy
Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda com o valor total
global de R$ 21.024,00 (vinte e um mil e vinte e quatro reais). 3º
lugar a empresa Minas Copy Nacional Ltda com o valor global de R$
23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais). 3º lugar a empresa
Segmento Digital Comércio Ltda, com o valor global de R$
23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais). 4º lugar a empresa
Distrivisa Comércio Locação e Serviços S/A com o valor global de
R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Conforme
verifica-se na ordem de classificação acima descrita, houve empate
em relação à primeira colocação e à terceira colocação, o que força
recorrer à previsão do instrumento convocatório, no item 9.15, que
por sua vez indica a aplicação do art. 45, §2º, da Lei no- 8.666/93. A
CPL verificará as condições estabelecidas no art.3º, §2º, da Lei no-

8.666/93 para as empresas ora classificadas em primeiro lugar Stoque
Soluções Tecnológicas Ltda e Printec Tecnologia da Impressão Ltda,
e as empresas ora classificadas em terceiro lugar Minas Copy Na-
cional Ltda e Segmento Digital Comércio Ltda. Se for o caso, será
designada data para a realização de sorteio, conforme previsto na Lei
no- 8.666/93. Se não for o caso de sorteio, posteriormente, a CPL
designará data para divulgar o resultado final das propostas comer-
ciais. Com o posterior desempate, haverá automaticamente, a re-
classificação das propostas comerciais das empresas Posteriormente,
as empresas serão cientificadas da designação do sorteio, se for o
caso, sem prejuízo de ser promovida a publicação deste ato (de-
signação da data do sorteio, se for o caso), no Diário Oficial da
União, para fins de publicidade a todos os interessados. Demais
informações constam no respectivo processo administrativo. Prazo
para recursos será contado a partir da data desta publicação, nos
termos e condições previstos na Lei no- 8.666/93.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2015.
CELSO RENATO SILVA

Conselheiro Presidente da Comissão Permanente
de Licitação

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 8ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: Conselho Regional de Psicologia 8ª Região Contratado:
EJE - Empresa Júnior de Estatística - CNPJ 03.243.210/0001-07
Objeto: Elaboração do plano amostral contendo um modelo de amos-
tragem e criação de um questionário para a coleta dos dados de tal
pesquisa a fim de saber se deve extinguir a revista impressa ou
reduzir a tiragem ou alterar a periodicidade. Valor Global R$1900,00
Vigência: 05/05/2015 a 05/11/2015
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