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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO
DO PIAUÍ

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, Autarquia
Federal, instituído pela Lei n° 3.820/60, com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93, comunica
aos interessados que dá provimento à impugnação do edital protocolado pela Certame
Comercial Eireli - ME - CNPJ: 08.070.275/0001-03, referente ao Pregão Eletrônico nº
035/2019 - Objeto: Aquisição de materiais de higiene/limpeza e de materiais descartáveis,
para uso nas dependências do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e
suas Seccionais. Tendo em vista a necessidade de readequação do edital, fica prorrogada
a data de realização da sessão pública para o dia 25/06/2019 às 10:30 horas. A íntegra da
decisão, bem como o edital readequado estão disponíveis nos autos do Processo
Administrativo nº 048/2019 e nos sítios www.crfsp.org.br e www.comprasnet.gov.br.

EDITAL Nº 1, DE 11 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária abre Concurso Público n°
001/2019 para Cargos: Técnico administrativo, Técnico em fiscalização e Técnico contábil.
Número de Vagas 04 (quatro) para provimento efetivo e 01 (um) cadastro de reserva. As
inscrições serão realizadas no período de 17 de Junho de 2019 a 26 de Julho de 2019. A
inscrição será efetuada pela internet no site www.consep-pi.com.br. A prova será realizada
no dia 01 de setembro de 2019. Edital e mais informações nos sites www.crmv-pi.org.br ou
www.consep-pi.com.br.

ELIZABETH ADANIYA
Coordenadora de Licitações e Contratos

ANÍSIO FERREIRA LIMA NETO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 13ª REGIÃO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 1/2019

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019

O Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
13ª Região, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso VI, do art. 43,
da Lei 8.666/93 e alterações, em conformidade com o que consta no Processo n.º 04/2019,
HOMOLOGA a Licitação na modalidade Carta Convite n.º 01/2019, tipo Menor Preço
Global, e, ADJUDICA à empresa I9 Serviços Terceirizados Eireli EPP, CNPJ 25.245.628/000188, o objeto da licitação para Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de
Limpeza, Asseio e Conservação da Sede do CREFITO-13 por ter apresentado a proposta
mais vantajosa para este Conselho. Valor global: R$ 21.277,44.

(BB nº 768765).
Processo Adm. nº 44/2019.
O CRMV-SP faz saber que, devido a necessidade de retificação do Termo de
referência, fica a mesma ADIADA para o dia: 27/06/2019 às 9h (Abertura de propostas) e
para o dia: 27/06/2019 às 10h (Início da disputa de preços).
OBJETO: Aquisição de aparelhos celulares (smartphones), baterias, carregadores
de bateria, unidades de cartões de memória tipo Micro SD, filtro de linha, pen drive,
mouse, aspirador, conectores, cabo de rede, aparelhos do tipo Headset e microfones.
Edital retificado disponível nos sites: www.licitacoes-e.com.br. e
www.crmvsp.gov.br.
Informações
pelo
tel.:
(11)
5908-4761
ou
email:
fernando.clc@crmvsp.gov.br.

RENATO SILVA NACER

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 4ª REGIÃO

FERNANDO REAL LEITE
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO
DO TOCANTINS

Pregão Eletrônico tipo: Menor preço por Item. Processo Administrativo nº 46/2019. Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de locação de
veículos (sem motorista e sem combustível), com quilometragem livre. Data e hora da
abertura das propostas: 27/06/2019, às 10h00min. Data e hora da abertura da sala de
disputa: 27/06/2019, às 10h30min no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Edital
disponível no site http://crefito-mg.implanta.net.br/portaltransparencia e na sede do
CREFITO-4, na Rua da Bahia, 1148 - 8º Andar - Sala 816 - Centro - Belo Horizonte / MG CEP 30160-906, das 9h00min às 13h00min e das 14h00min às 17h59min.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, nos
termos da Lei n.º 5.517/68, do Decreto 64.704/69 e das Resoluções CFMV n.º 762/04, n.º
958/2010 e n.º 1122/2016, que podem ser consultadas na íntegra no site
www.cfmv.gov.br, INFORMA E CONVOCA OS SENHORES MÉDICOS VETERINÁRIOS e
ZOOTECNISTAS, com inscrição principal neste Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado do Tocantins, em pleno gozo de seus direitos, sem débitos perante esta
Autarquia e sem quaisquer impedimentos, administrativo ou judicial, que impeçam o
exercício desse direito, para participarem da Assembleia Geral Eleitoral, a ser realizada no
dia 20(vinte) de setembro de 2019, objetivando eleição para a composição da nova
Diretoria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRMV/TO para o triênio
2019/2022, no horário ininterrupto das 9:00h às 17:00h, podendo o direito de votar ser
realizado presencialmente, na sede localizada na Avenida Teotônio Segurado Quadra 602
Sul Conjunto 01 Lote 06, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, ou por meio da votação eletrônica,
pelo site www.crmvto.eleicaonet.com.br ou, ainda, por correspondência. Em não havendo
quórum, conforme estabelecido no § 2º, do artigo 47, da Resolução CFMV nº 958/10,
haverá 2º turno, que se realizará no dia 18/10/2019, com as mesmas modalidades presencial, pela internet ou por correspondência. O eleitor que optar pela votação por
correspondência deverá manifestar sua vontade formalmente com o envio de e-mail para
crmvto.eleicao2019@gmail.com até o dia 20 de julho de 2019. Após esta data, a ausência
de manifestação implicará na utilização do meio eletrônico ou presencial para votação. A
opção pela modalidade de votação escolhida valerá, também, para o 2º turno, caso este
venha a ocorrer. Para fazer uso da votação eletrônica deve o profissional regularizar suas
obrigações perante o CRMV/TO até o dia 20.08.2019. No caso do eleitor não se regularizar
até o prazo determinado (20.08.2019) poderá participar da eleição apenas pelo meio
presencial, na sede do CRMV/TO, desde que se regularize até a data do pleito. Todas as
informações referentes à votação eletrônica serão encaminhadas pela empresa contratada
para a prestação do serviço para o endereço eletrônico (e-mail) do profissional cadastrado
neste CRMV/TO, inclusive, os procedimentos relacionados à votação eletrônica e a senha
de acesso. Todo o processo eleitoral será conduzido por Comissão Eleitoral independente,
que terá, para efeitos da votação eletrônica, auxílio de Auditoria Eleitoral externa,
conforme determina a Resolução CFMV nº 1122/16. A não participação na eleição ensejará
a aplicação de multa, caso a ausência não seja devidamente justificada, nos termos da
Resolução CFMV nº 948/2010. As inscrições de chapas estarão abertas a partir da
publicação deste edital. O requerimento para registro de candidatura de chapa deve ser
protocolado na sede do CRMV/TO, em dias úteis, das 12:00h às 18:00h, até o dia
22/07/2019, devendo o requerimento obedecer a todos os requisitos descritos na
Resolução CFMV nº 958/2010, bem como, ser acompanhado de fotografia atual, frontal e
colorida do candidato à Presidente, em primeiro plano (enquadrada do busto para cima),
tirada em fundo branco e impressa em papel fotográfico no tamanho 10×15cm. Todas as
informações adicionais poderão ser encontradas no sítio do CRMV/TO
(www.crmvto.gov.br), assim como, em sua sede ou por e-mail à Comissão Eleitoral
(crmvto.eleicao2019@gmail.com). O edital está fixado na sede do CRMV-TO.

Belo Horizonte-MG, 11 de junho de 2019.
ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO
DE MATO GROSSO
EDITAL DE 11 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 1/2016
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais: Considerando a homologação do
resultado final do Concurso Público relativo ao Edital nº 1/2016-CRMV-MT (publicado no
Diário Oficial da União - DOU nº 212, Seção 03, Página 190, de 04 de novembro de 2016);
Considerando a necessidade de preencher a vaga de Assistente Administrativo existentes;
resolve convocar, para comparecer a sede do CRMV-MT, sito a Rua Choffi, 178 - Santa Rosa
- Cuiabá-MT, para apresentação dos documentos e cumprimento dos requisitos dispostos
nos itens 4; 7.12; 8.3.4 e 16 do Edital nº 001/2016 - CRMV-MT, com a necessária observância
aos procedimentos e prazos previstos no bojo deste ato, o candidato: Cargo: ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO - COTA PPP: 1) EDUARDO JOSE DE SANTANA CALDAS - CPF: 037.728.13100. O candidato convocado deverá apresentar-se no período de 13/06/2019 a 12/07/2019 na
sede do CRMV-MT das 08:30 as 11:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas para protocolo da
documentação abaixo elencada, após análise da documentação e a mesma estando de
acordo com o Edital nº 001/2016 - CRMV-MT, o candidato será nomeado e convocado para
assinatura do contrato individual de trabalho no prazo de até 05(cinco) dias para dar início as
suas atividades. Relação de documentos: 1) Atestado de saúde mental emitido por médico
psiquiatra com indicação de especialidade pelo Conselho Federal de Medicina; 2) Atestado
de saúde ocupacional emitido por médico do trabalho com indicação de especialidade pelo
Conselho Federal de Medicina; 3) RG; 4) CPF; 5) PIS/PASEP; 6) Título de eleitor; 7) Certidão de
quitação eleitoral expedida pela Justiça Eleitoral; 8) Certidão de Nascimento, Casamento ou
Sentença Declaratória de União Estável ou Escritura pública de União Estável; 9) Certidão de
Nascimento dos dependentes; 10) Documento de quitação com o serviço militar ou
certificado de desobrigação militar expedido pelo exercito para homens; 11) Comprovante de
Endereço Atual; 12) Conta Corrente no Banco do Brasil; 13) Certidão Criminal Federal dos
lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. A certidão deve alcançar as
instâncias de 1º e 2º graus; 14) Certidão Criminal da Justiça Estadual dos lugares onde tenha
residido nos últimos 05 (cinco) anos. A certidão deve alcançar as instâncias de 1º e 2º graus;
15) Certificado de conclusão de curso de ensino médio(antigo segundo grau) ou equivalente,
reconhecido pelo MEC - Ministério da Educação; 16) Declaração de não ocupar ou receber
proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis previstos na CF/88; 17) Declaração de que não foi demitido por justa causa ou
em decorrência de processo administrativo ou criminal; 18) Declaração de bens e valores que
constituem seu patrimônio e dos dependentes. 19) 01 (uma) Foto recente 3x4; 20) Carteira
de Trabalho e Previdência Social; 21) Certidão de Nascimento dos filhos solteiros menores de
18 anos; 22) Cartão de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 23) Termo de guarda e
certidão do filho menor que estiver sob tutela; 23) Carteira de Habilitação B ou AB para
Agente de Fiscalização. O não atendimento a convocação ou a não apresentação da
documentação exigida constante deste edital enseja a situação de desistente do candidato.

Palmas-TO, 10 de junho de 2019.
RAILDA MARQUES LIMA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
DO RIO GRANDE DO SUL

VERTON SILVA MARQUES

EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2019

Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, Signatário:
Lisandra Dornelles, Presidente, CRMV/RS nº. 7371. Contratada: COMERCIAL PORTO
ALEGRENSE DE MÁQUINAS E CALCULADORAS LTDA, CNPJ nº. 87.138.145/0001-32.
Signatário(s): Sr. Gilberto Oliveira Moreira, CPF nº. 112.412.090-49, sócio. Objeto: Primeiro
termo aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento total
do ambiente de impressão, reprografia, digitalização e transmissão de documentos
(Outsourcing de Impressão). Vigência: 10/06/2019 a 10/06/2020. Elemento de Despesa:
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 (serviços de cópia e reprodução de documentos - PJ);
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 (locação de máquinas e equipamentos - PJ). Celebração foi
autorizada no Processo Administrativo nº. 1617/2019 referente ao aditamento do contrato
oriundo do Pregão Presencial n.º 03/2016.

O CRMV-MT, por intermédio de seu Presidente, torna pública a homologação
do Pregão Eletrônico n° 005/2019 - Aquisição de Materiais de Expediente e Suprimento de
Informática, Licitação n°768455 Banco do Brasil, LOTE 01, em favor da empresa: Waleria
dos S. Cordeiro Eireli-ME, no valor de R$ 3.740,00; LOTE 02 - Cancelado; LOTE 03, em favor
da empresa: RR de Oliveira Suprimentos ME, no valor de R$ 4.499,00. Fundamento: P. A.
n°079/2019, Lei n°8.666/93 e Lei n°10.520/02.
Cuiabá-MT, 11 de junho de 2019.
VERTON SILVA MARQUES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019061200127
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