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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2013

Tipo: Menor Preço Global

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CON-
SELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESPIRITO SANTO DE-
CLARA o fracasso da Licitação Pregão Presencial 004/2013 CRM/ES,
que teve por objeto a contratação de uma empresa para confecção de
uniformes a serem utilizados pelos funcionários, estagiários e demais
servidores do CRM/ES, uma vez que o preço médio orçado foi de R$
14.019,80 (quatorze mil e dezenove reais e oitenta centavos), enquanto
o menor valor proposto foi de R$ 30.612,91 (trinta mil seiscentos e
doze reais e noventa e um centavos).

Vitória-ES, 16 de julho de 2013.
WESLEY PINITENTE FABIANO

Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato Aditivo 01-13-CRMPR ao Contrato 30/2012-CRM-PR. Con-
tratante: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ;
Contratado: S2 COPIADORA LTDA; VALOR: Com o termo aditivo,
acresce-se ao contrato original o valor de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), irreajustáveis, sendo o pagamento feito de acordo com o cro-
nograma estabelecido entre as partes; Dr. Alexandre Gustavo Bley -
Presidente do CRM-PR; Sr. Luiz Antonio Marinho Fortunato - S2
Copiadora Ltda - Contratada. Data 20/06/2013.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO EDITAL Nº 2/2013
RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO Nº No- 1/2013

O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado de São Paulo - CRMV-SP, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a retificação do Edital Normativo nº 01/2013, de
20 de junho de 2013, publicado no dia 01 de julho de 2013, Seção 3,
página 226, conforme a seguir especificado, permanecendo inalte-
rados os demais itens e subitens do edital supracitado.

1. Alterar o item 4.1.1 do Edital 01/2013, que passa a ter a
seguinte redação:

4.1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet,
no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada no pe-
ríodo entre 10 horas do dia 20 de junho de 2013 e 23 horas e 59
minutos do dia 29 de agosto de 2013.

4.1.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
até o dia 30 de agosto de 2013.

4.1.6.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese,
processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia
30 de agosto de 2013.

4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição do candidato
estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br,
após o acatamento da inscrição, na data provável de 09 de setembro
de 2013.

5.2.12.2 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção
indeferidos, para efetivar a sua inscrição no concurso público, deverão
acessar o endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br e imprimir o
respectivo boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição até o
dia 30 de agosto de 2013, conforme procedimentos descritos neste
edital ou em publicações posteriores.

5.3.1 O candidato que necessitar de atendimento especial
para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de ins-
crição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 30
de agosto de 2013, impreterivelmente, via SEDEX, para a Central de
Atendimento do INSTITUTO QUADRIX (Concurso Público -
CRMV-SP), Caixa Postal 28203, CEP: 01.234-970, São Paulo (SP),
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos
últimos 12 (doze) meses, contados até o último dia de inscrição; ou
documentação que comprove e justifique o atendimento especial so-
licitado.

5.3.6 O candidato com deficiência que necessitar de tempo
adicional (máximo de 1 hora) para realização das provas, deverá
indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar, até o
dia 30 de agosto de 2013, na forma do subitem 5.3.1, justificativa
acompanhada de laudo e parecer emitidos por especialista da área de
sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme
prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, e suas alterações.

6.2.1 O candidato com necessidade especial deverá enviar o
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e o re-
querimento via SEDEX, postado impreterivelmente até o dia 30 de
agosto de 2013, para a Central de Atendimento do INSTITUTO
QUADRIX (Concurso Público - CRMVSP), Caixa Postal 28203,
CEP: 01.234-970, São Paulo (SP), desde que cumprida a formalidade
de inscrição dentro dos prazos citados no item 4 deste edital.

8.1 A prova objetiva e a prova de redação serão realizadas
nas cidades de Campinas (SP), Presidente Prudente (SP), Ribeirão
Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP) e Taubaté
(SP), considerando o horário de Brasília, terão a duração de 4 (quatro)
horas e serão aplicadas na data provável de 15 de setembro de 2013,
no turno da tarde.

8.3 Ao candidato só será permitida a participação na prova,
na respectiva data, horário e local divulgados no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br, e no comprovante definitivo de inscrição
que será disponibilizado em 09 de setembro de 2013.

16.39 O resultado final do concurso público será homologado
pelo CRMV-SP, publicado no Diário Oficial da União e divulgado no
endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br na data provável de 28
de outubro de 2013.

2. Alterar o Anexo IV - Cronograma de Fases, que passa a
ter a seguinte redação:

Período de inscrições: 20/06/13 a 29/08/13
Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 30/08/13
Divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição com in-

formações sobre locais de prova: 09/09/13
Publicação do Edital de Convocação da Prova Objetiva e

Prova de Redação: 09/09/13
Aplicação da Prova Objetiva e Prova de Redação (previsão:

turno da tarde): 15/09/13
Publicação do Gabarito Preliminar: 16/09/13
Publicação do Gabarito Definitivo: 30/09/13
Publicação do Resultado Preliminar - Prova Objetiva: 30/09/13
Publicação do Resultado Definitivo - Prova Objetiva: 14/10/13
Publicação do Resultado Preliminar - Prova de Redação: 14/10/13
Publicação do Resultado Definitivo - Prova de Redação: 28/10/13
Publicação do Resultado Final: 28/10/13

FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DO DISTRITO FEDERAL

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

Pelo Presente Edital, o Ilmo. Sr. Presidente do Conselho
Regional de Odontologia do Distrito Federal convoca o Cirurgião-
Dentista FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO, inscrito neste Con-
selho Regional sob o nº. 3581, para comparecer no dia 29 de agosto
de 2013, às 19h, na sede deste Conselho situada no SCN, Quadra 01,
Bloco E, Edifício Central Park, 20º andar, Brasília/DF, para tratar de
assunto relativo ao exercício da profissão, Proc. 01/2013, por ter
restado infrutífera sua localização nos endereços residencial e pro-
fissional, nesta Capital Federal, sob pena de revelia.

Pelo Presente Edital, o Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Re-
gional de Odontologia do Distrito Federal convoca o Cirurgião-Den-
tista RICARDO WAGNER VILLELA NOVAIS, inscrito neste Con-
selho Regional sob o nº. 880, para comparecer no dia 29 de agosto de
2013, às 21h, na sede deste Conselho situada no SCN, Quadra 01,
Bloco E, Edifício Central Park, 20º andar, Brasília/DF, para tratar de
assunto relativo ao exercício da profissão, Proc. 39/2012, por ter res-
tado infrutífera sua localização nos endereços residencial e profis-
sional, nesta Capital Federal, sob pena de revelia.

Brasília-DF, 9 de julho de 2013.
SAMIR NAJJAR, CD

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 20ª REGIÃO

EDITAL DE 12 DE JULHO DE 2013
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20ª RE-
GIÃO torna público:

O Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Au-
xiliar Administrativo para a cidade de Porto Velho. O Edital estará
disponível a partir do dia 17/07/2013 no site www.crp20.org.br.

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA
Presidente da Comissão de Seleção de Pessoal

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA
DA 2ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Edital no- 3-A/2013

O Presidente do Conselho Regional de Química - 2ª Região -
CRQ/II, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações

contidas no Edital no- 3-A/2013, homologa e adjudica o presente edital
referente à compra das salas 206 e 207 do Edifício Fênix II - Bloco II,
Avenida Carlos Chagas, 528, Bairro Cidade Nobre na Cidade de Ipa-
tinga/MG, pelo valor de R$119.000,00 (Cento e dezenove mil reais).

Belo Horizonte, 12 de julho de 2013
WAGNER JOSÉ PEDERZOLI

Ericka Santos
Realce

Ericka Santos
Realce
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