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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 8ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Conselho Regional de Psicologia 8ª Região
Contratado: DUPA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA EPP,
CNPJ 13.065.097/0001-62
Objeto: prestação de serviços para criação de novo layout para o site
do CRP-PR.
Valor Global R$ 4686,00
Vigência: 11/02/2016 a 11/04/2016

EDITAL N° 1/2016

A Comissão Regional Eleitoral (CRE) do Conselho Regional
de Psicologia do Paraná, constituída na Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada no dia 30 de janeiro de 2016, atendendo ao disposto
no Art. 21 da Resolução CFP n° 004/2015 (Regimento Eleitoral),
torna público as eleições para os representantes deste Conselho, ges-
tão 2016 - 2019, conforme segue:

DAS MODALIDADES DE VOTAÇÃO Art. 1° - As elei-
ções serão realizadas, pela internet, conforme artigo 32 § 3° do
Regimento Eleitoral, das 08 (oito) horas do dia 24 de agosto de 2016
até às 17 (dezessete) horas do dia 27 de agosto; e; através dos postos
de votação no dia 27 de agosto das 08 (oito) às 17 (dezessete) horas,
respeitados os fusos horários das diversas regiões do país. Art. 2° -
Para as cidades onde não seja possível a instalação de postos de
votação, será adotado o voto por correspondência. O voto por cor-
respondência, remetido ao CRP, sob registro postal, somente será
computado se chegar à Mesa Eleitoral Especial, na sede do CRP, até
o momento de encerrar-se a votação, no dia 27 de agosto de 2016,
sendo este o único critério para esse fim, excluindo-se todos os
demais, inclusive a data da postagem. O envelope com documentação
e instruções será enviado para o endereço de todos que votam nessa
modalidade. Art. 3° - O voto é secreto, pessoal, intransferível e
obrigatório e será dado à chapa completa, entre as inscritas e ha-
bilitadas ao pleito. O voto é facultativo para as(os) psicólogas(os)
com idade a partir de 70 (setenta) anos. As(os) psicólogas(os) que não
votarem devem apresentar justificativa no prazo de 60 (sessenta) dias
do dia da votação, sob pena de aplicação de multa no valor definido
pela Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças -
APAF. DAS INCRIÇÕES DE CHAPAS PARA O CONSELHO RE-
GIONAL Art. 4° - A inscrição das(os) candidatas(os) se dará em
chapas, com tantos nomes para membros efetivos e suplentes quantas
forem as vagas a serem preenchidas. Art. 5° - O número de vagas a
serem preenchidas no Conselho Regional de Psicologia do Paraná é
de 15 (quinze) efetivos e 15 (quinze) suplentes. Art. 6° - O pedido de
inscrição será feito pelo encabeçador da chapa, representante do gru-
po, que anexará ao requerimento declaração, de cada candidato, de
concordância da candidatura e de elegibilidade a respeito dos incisos
do art. 8° e II, III, IV e V do artigo 9° do Regimento Eleitoral. Art.
7° - A Comissão Regional Eleitoral (CRE) receberá os pedidos de
inscrição de chapas a partir da data de publicação do presente edital
até às 17h do dia 1° (primeiro) de maio de 2016, durante a realização
do Congresso Regional de Psicologia, no próprio local do evento. Até
o dia 29 de abril de 2016, as inscrições deverão ser entregues na
secretaria do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, de se-
gundas a sextas-feiras, no horário das 9h às 17h. DAS INSCRIÇÕES
DE CHAPAS PARA O CONSELHO FEDERAL Art. 8° - Os pedidos
de inscrição de chapas para a Consulta Nacional deverão ser en-
caminhados à Comissão Eleitoral Especial (CEE) do CFP, por meio
de requerimento firmado pelo candidato que encabeçar a chapa,
acompanhado de declarações, assinados por cada candidato, de con-
cordância da candidatura e elegibilidade, conforme disposto no Re-
gimento Eleitoral em seu artigo 8°, incisos I, II e V, e artigo 9°,
incisos II, III, IV, e V. Art. 9° - O requerimento de inscrição das
chapas deverá conter o nome dos candidatos e o cargo que ocuparão,
caso eleitos. Art. 10 - A candidatura far-se-á em chapa nacional, na
qual deverão constar 11 (onze) membros efetivos e 11 (onze) su-
plentes, candidatos aos 9 (nove) cargos de conselheiros efetivos e
respectivos suplentes do Conselho Federal de Psicologia, como dis-

posto no Art. 3º da Lei 5766/71; e, 02 (dois) candidatos aos cargos de
conselheiros convidados efetivos e 02 (dois) candidatos aos cargos de
conselheiros convidados suplentes do Conselho Federal de Psicologia.
Art. 11 - Os candidatos podem estar inscritos em qualquer Conselho
Regional, com exceção dos que concorrem aos cargos de Secretários
Regionais, que devem ter inscrição principal, mesmo que provisória,
em Conselhos Regionais de Psicologia das respectivas regiões geo-
gráficas que representam. Os candidatos não podem concorrer si-
multaneamente a cargo do CRP e do CFP, nem figurar em chapa
regional como candidato ao CFP. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art.
12 - A Comissão Regional Eleitoral disponibilizará modelos do re-
querimento e da declaração de concordância e elegibilidade. Art. 13 -
A Consulta Nacional para o Conselho Federal de Psicologia e as

Eleições para o Conselho Regional de Psicologia do Paraná serão
realizadas em locais oportunamente divulgados por meio de edital
complementar, devendo participar das mesmas todos os psicólogos
regularmente inscritos no CRP-PR. Art. 14 - Todo esclarecimento
referente ao processo eleitoral poderá ser obtido junto a Comissão
Regional Eleitoral (CRE), pelo e-mail eleitoral@crppr.org.br, ou na
sede do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, sito à Avenida
São José, 699 - Cristo Rei - Curitiba - Paraná, das 9h às 17h, junto à
CRE ou pessoa por ela designada.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2016.
CLÁUDIA CIBELE BITDINGER COBALCHINI

Presidente da Comissão Regional Eleitoral

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA
DA 9ª REGIÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Sexto Termo Aditivo do Contrato nº 016/2012 - Pregão
Eletrônico nº. 015/2012. Objeto: Prestação de Serviços de Locação de
Vagas Cobertas de Estacionamento para Frota de Veículos do CRQ-
IX. Contratada: Direção Estacionamento Ltda - Auto Par. CNPJ:
02.104.236/0001-01. Prorroga-se o prazo do contrato por mais 12
(doze) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93.
Curitiba,01 de dezembro de 2015.

Espécie: Quinto Termo Aditivo da Contratação de Empresa Espe-
cializada na Prestação de Serviços na área de Soluções e Serviços de
Tecnologia de Informação, na área de Consultoria, Infraestrutura,
Integração de Sistemas, Servidores, Web sites, Intranets, Extranets e
Sistemas de Gestão de Conteúdo. Contratada: WDS Tecnologia Ltda-
ME, CNPJ: 09.242.734/0001-51. Objeto: Prorroga-se o prazo de vi-
gência do contrato por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57,
inciso II da Lei nº. 8.666/93. Curitiba, 27 de fevereiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 1/2015

Repetição

OBJETO: Venda de 01 (um) veículo, cujas descrições encontram-se
no Edital. Retirada do Edital a partir de: 13/11/2015, no site
www.crq9.org.br. Recebimento e Abertura das Propostas: 11/03/2016
às 10h00min. Lance inicial R$ 11.700,00 (Onze mil e setecentos
reais).

Curitiba, 19 de fevereiro de 2016.
CLEITON KIST

Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA
DA 2ª REGIÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO 001/2016 - CONTRATANTE: Con-
selho Regional de Química da 2ª Região - CRQ/MG. CNPJ:
17.343.260/0001-62, CONTRATADO: CLEVERSON ANDRÉ FER-

NANDESCNPJ: 18.619.374/0001-55, OBJETO: Prestação de Servi-
ços de Informática, BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8666 de
21/06/1993, PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da
data da sua assinatura, VALOR: R$29.750,00 (vinte e nove mil,
setecentos e cinqüenta reais), 12 (doze) parcelas de R$2.479,16 (dois
mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos.

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO 002/2016. CONTRATANTE: Conse-
lho Regional de Química da 2ª Região - CRQ/MG. CNPJ:
17.343.260/0001-62, CONTRATADO: ORPLAN AUDITORES IN-
DEPENDENTES, CNPJ: 17.171.307/0001-58, OBJETO: Prestação
de Serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis
relativo ao exercício de 2015. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8666 de
21/06/1993. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da
data da sua assinatura. VALOR: R$12.000,00 (doze mil reais), em
duas parcelas iguais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE ALAGOAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2016

Processo Adm nº 653/2015. Modalidade da Licitação: Pregão Pre-
sencial CRF/AL nº 003/2016 - Exclusiva ME/EPP. Objeto: Con-
tratação de empresa especializada nos serviços de recepção. Empresa
vencedora: W.E.ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP,
CNPJ nº 00.977.166/0001-62. Valor mensal do Lote único: R$
5.150,40 (cinco mil, cento e cinquenta reais e quarenta centavos).
Valor semestral do Lote único: R$ 30.902,40 (trinta mil, novecentos e
dois reais e quarenta centavos).

LAYSE PASSOS
Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA
DA 15ª REGIÃO

EDITAL DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO No- 1/2016 PARA CARGOS

DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTE-
CONOMIA DA 15ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna público o horário e os locais de realização das provas do
Concurso Público nº 01/2016 para provimento de vagas e formação
de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRB 15.

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

serão aplicadas no dia 28 de fevereiro de 2016.
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.

2.3 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-
sopublico2015crB.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desco-
nhecimento.

LEONARDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

Ericka Santos
Realce
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS

Extrato: Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão
Eletrônico SRP nº 20/2014 - IFAC. Processo Administrativo nº
241/2015. Objeto: Aquisição de 10 (dez) Cadeiras Giratórias. Órgão
Gerenciador: Comando da 12ª Região Militar, CNPJ:
09.633.335/0001-11 Fornecedor: Flexform Indústria Metalúrgica LT-
DA, CNPJ: 49.058.654/0001-65. Amparo: Lei nº 10.520/2002 e Lei
nº 8.666/1993. Valor da aquisição: R$ 10.390,00 (dez mil trezentos e
noventa reais). Cobertura Orçamentária: Elemento da Despesa nº
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios e Centro de Custos:
4.04.01 - Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 3/2016 - UASG 926285

Nº Processo: 203/2015. Objeto: Contratação de serviços de
monitoramento e segurança para a sede do CAU/RS, com forne-
cimento dos equipamentos em comodato, com vigência de 12 meses,
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos até 60 (sessenta)
meses, conforme art. 57, II da Lei 8.666/93, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Data
do Pregão: 04/03/2016 às 10h. O Edital encontra-se disponível a
partir de 23/02/2016 no sítio eletrônico www.caurs.gov.br, podendo a
íntegra ser obtida junto à Unidade de Compras e Licitações do
CAU/RS, de segunda à sexta das 08h às 18h, pelo e-mail com-
pras@caurs.gov.br. Outras informações pelos telefones 51 3094-9809
/ 3094-9800, das 09 horas às 17 horas.

Em, 24 de fevereiro de 2016
ROBERTO PY GOMES DA SILVEIRA

Presidente CAU

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 1/2016

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
nº 115/2015. Objeto: Tomada de Preços - prestação de serviços de
Auditoria Interna, conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas no Edital e seus Anexos. Mais informações:
www.caurs.gov.br ou (51) 3094.9819.

ROBERTO PY GOMES DA SILVEIRA
Presidente do Conselho

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE SÃO PAULO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA No- 1/2016

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo -
CAU/SP, torna público que pretende locar imóvel comercial para
suprir as necessidades de instalação da Sede Regional de São José
dos Campos do CAU/SP. O imóvel deverá atender às especificações
constantes da chamada pública e do caderno de especificações dis-
ponível website do CAU/SP - http://www.causp.org.br. As propostas
deverão ser entregues na sede do CAU/SP, situada na Rua Formosa,
367 - 23º. Andar, Centro, São Paulo /SP, das 09h00 às 17h59, no
máximo, até o dia 16 de março de 2016, em envelope lacrado e
endereçado ao Setor de Compras e Patrimônio. Informações sobre o
edital estão à disposição dos interessados na Sede do CAU/SP por
intermédio do Setor de Compras e Patrimônio, ou pelo telefone (11)
3014-5900 ou pelo e-mail licitação@causp.org.br, das 09h00 às
18h00 de segunda à sexta-feira.

GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA
BELLEZA

Presidente do Conselho

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA No- 2/2016

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo -
CAU/SP, torna público que pretende locar imóvel comercial para
suprir as necessidades de instalação da Sede Regional de Santos do
CAU/SP. O imóvel deverá atender às especificações constantes da
chamada pública e do caderno de especificações disponível website
do CAU/SP - http://www.causp.org.br. As propostas deverão ser en-
tregues na sede do CAU/SP, situada na Rua Formosa, 367 - 23º.
Andar, Centro, São Paulo /SP, das 09h00 às 17h59, no máximo, até o
dia 16 de março de 2016, em envelope lacrado e endereçado ao Setor
de Compras e Patrimônio. Informações sobre o edital estão à dis-
posição dos interessados na Sede do CAU/SP por intermédio do Setor
de Compras e Patrimônio, ou pelo telefone (11) 3014-5900 ou pelo e-
mail licitação@causp.org.br, das 09h00 às 18h00 de segunda à sexta-
feira.

GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA
BELLEZA

Presidente do Conselho

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA No- 3/2016

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo -
CAU/SP torna público que pretende adquirir imóvel para acomodação
das instalações da sede própria do Conselho. O imóvel deverá atender
às especificações constantes da chamada pública e do caderno de
especificações disponível website do CAU/SP -
http://www.causp.org.br. As propostas deverão ser entregues na sede
do CAU/SP, situada na Rua Formosa, 367 - 23º Andar, Centro, São
Paulo /SP, das 09h00 às 17h59, no máximo, até o dia 16 de março de
2016, em envelope lacrado e endereçado à Comissão Especial de
Aquisição da Sede Própria do CAU/SP. Informações sobre o edital
estão à disposição dos interessados na Sede do CAU/SP por in-
termédio do Setor de Compras e Patrimônio, ou pelo telefone (11)
3014-5900 ou pelo e-mail licitacao@causp.gov.br, das 09h00 às
18h00 de segunda à sexta-feira.

GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA
BELLEZA

Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

EXTRATO DE CONTRATO

PAD nº 0554/2015 - Patrocinada: Associação Brasileira de Saúde
Coletiva - ABRASCO - Objeto do contrato: a realização da 22ª
CONFERÊNCIA MUNDIAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, que
realizar-se-á entre os dias 22 a 26 de maio de 2016, na cidade de
Curitiba/PR. Valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - Dotação
Orçamentária: 66.2.2.1.1.33.50.41.001 - Inst. de Caráter Assist. Cul-
tural e Educacional- Data da assinatura: 22/02/2016.

RETIFICAÇÕES

No texto publicado no Diário Oficial da União nº 36, seção
3, página 144, referente a publicação do EXTRATO DE TERMO DE
CONVÊNIO - PAD Nº. 538/2015, onde se lê: Dotação Orçamentária:
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Ins-
titucional - Resolução Cofen nº 343/2009, leia-se: Dotação Orça-
mentária: 6.2.2.1.2.44.10.42.001 - Platec - Resolução Cofen nº
343/2009.

No Extrato de Termo Aditivo - Pad nº. 399/2012, publicado
no Diário Oficial da União nº 21, de 1º/02/2016, página 121, seção 3,
cuja Contratada é OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SER-
VIÇOS PARA ESCRITÓRIO, onde se lê: "prorrogação do prazo de
vigência do contrato por período de 12 meses com reajuste de valor
com base no IPCA."; Leia-se: "prorrogação do prazo de vigência do
contrato por período de 24 meses com reajuste de valor com base no
IPCA.".

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 2/2016

Data de Abertura e Horário: 09/03/2016 - 15:00h
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de
equipamentos e softwares de Tecnologia da Informação, conforme
especificações necessárias, a serem utilizados no Projeto de Desen-
volvimento de Sistema de Gestão para Conselhos Regionais e Federal
de Farmácia (Farmasys), conforme especificações no edital.
Pregoeira: Neire Aparecida da Costa Souza
Retirada do edital: O edital encontra-se à disposição dos interessados
na Subcoordenação de Material e Patrimônio do CFF e no site
www.cff.org.br - link licitações, endereço da sede do CFF: SHIS QI
15 lote "L" - Lago Sul - Brasília, DF, no horário das 9h às 12h e das
14h às 17h - Maiores informações: (61) 3878 8762 e e-mail: li-
c i t a c a o @ c ff . o rg . b r.

Brasília, 23 de fevereiro de 2015.
WALTER DA SILVA JORGE JOÃO

Presidente

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 08/2016, firmado em 23/02/2016, com a em-
presa JONATAS BONACH 00679055959 (CNPJ: 14.688.525/0001-
76); Objeto: Diagramação da Revista do CFMV; Fundamento legal:
Pregão Eletrônico nº 01/2016, Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02 e De-
cretos nºs 3.555/2000 e 5.450/2005; Vigência: 12 (doze) meses; Pro-
cesso: 6044/2015; Cobertura Orçamentária: Rubrica nº
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ; Valor
Global: R$ 10.499,00; Nota de Empenho: nº 187, de 23/02/2016;
Signatários: pelo Contratante, BENEDITO FORTES DE ARRUDA,
Presidente do CFMV, e, pelo Contratado, JONATAS BONACH, Só-
cio.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO

Nº. do Processo: 0036/2016 Contratante: Conselho Regional de Ad-
ministração de Goiás. Objeto: Serviço de Instalação de Divisórias na
Sala 13. Contratado: A EUROGYN DRYWALL EIRELI - ME. Valor

do Contrato: R$ 5.966,00 (cinco mil novecentos e sessenta e seis
reais). Conta Orçamentária: 6.2.2.1.1.02.02.03.003. Vigência do Con-
trato: 10 dias. Data da Contratação: 11/02/2016.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº. do Processo: 0036/2016 Contratante: Conselho Regional de Ad-
ministração de Goiás. Objeto: Serviço de Instalação de Divisórias na
Sala 13. Contratado: A EUROGYN DRYWALL EIRELI - ME. Valor
do Contrato: R$ 5.966,00 (cinco mil novecentos e sessenta e seis
reais). Torna pública a Dispensa de Licitação, Ratificada em
11 / 0 2 / 2 0 1 6 .

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA
DA 5ª REGIÃO

AV I S O
CONCURSO PÚBLICO No- 1/2016

EDITAL DE LOCAL DE PROVA, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016.
A Presidente do CRB-5, no uso de suas atribuições legais,

torna público o horário e os locais de realização das provas do
Concurso Público nº 01/2016 para provimento de vagas e formação
de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRB-5. 1 DAS
PROVAS - 1.1 As provas objetivas terão a duração de quatro horas e
serão aplicadas no dia 28 de fevereiro de 2016. 1.2 Horário de
abertura dos portões: 13 horas 1.3 Horário de fechamento dos por-
tões: 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, obriga-
toriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.qua-
drix.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 realização. 2.2 O candidato somente poderá realizar
as provas no local designado na consulta individual disponível no
endereço eletrônico citado no subitem anterior. 2.3 No dia de rea-
lização da prova, o candidato deve observar todas as instruções con-
tidas no edital normativo do Concurso Público, divulgado no en-
dereço eletrônico http://www.quadrix.org.br/concursopubli-
co2015crB.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimen-
to.

Salvador, 22 de fevereiro de 2016.
FABIOLA BARBOSA DA SILVA SOUZA

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato 001/2016, referente à aquisição e o fornecimento
para a sede do CRCRN de Água Mineral, sem gás, que atenda aos
critérios de potabilidade definidos pelo DNPM (Departamento Na-
cional de Produção Mineral), bem como apresente a quantidade mí-
nima de flúor definida pelo Ministério da Saúde, para o exercício de
2016, com fornecimento mensal estimado de 27 (vinte e sete) gar-
rafões, sem gás, de 20 litros cada, bem como, 36 (trinta e seis)
pacotes anual, contendo doze garrafinhas sem gás, com 500 militros,
observando que todos os itens se referem apenas ao conteúdo, posto
que o contratante dispõe dos vasilhames necessários, exceto os que
contenham 500 ml, de acordo com as especificações e valores con-
tidos na proposta apresentada no processo de dispensa de licitação n.º
2016/000044, que entre si fazem o Conselho Regional de Conta-
bilidade do Rio Grande do Norte e a Mineração Cunha Comércio
Ltda - EPP, firmado aos 01 de fevereiro de 2016. Contratante: Con-
selho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte - CRCRN,
CNPJ nº 08.027.948/0001-42. Contratada: Mineração Cunha Comér-
cio Ltda. - EPP, CNPJ nº 70.142.310/0001-26. Vigência: 01/02/2016
a 01/02/2017. Valor estimado de R$ 1.465,20 (Hum mil, quatrocentos
e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Fundamentação Legal: Lei
nº 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 008/2015, referente
à prestação de serviço em manutenção de servidor linux e consultoria
de proteção e gestão de rede/proxy/firewall para o sistema do servidor
da sede do CRC/RN, em conformidade com o disposto no art. 57, II,
e art. 65 Caput, II, "d" da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, de
acordo com as especificações contidas na proposta apresentada no
processo de dispensa de licitação n.º 2015/000050, que entre si fazem
o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte e a
Infosun Informática Ltda - ME, firmado aos 25 de janeiro de 2016,
em consequência da prorrogação da vigência do prazo do contrato já
celebrado. Contratante: Conselho Regional de Contabilidade do Rio
Grande do Norte - CRCRN, CNPJ nº 08.027.948/0001-42. Contra-
tada: Infosun Informática Ltda - ME, CNPJ nº 11.194.618/0001-56.
Vigência: 17/03/2016 a 17/03/2017. Valor mensal de R$ 332,15 (tre-
zentos e trinta e dois reais e quinze centavos). Fundamentação Legal:
Lei nº 8.666/93.

Ericka Santos
Realce

Ericka Santos
Realce
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