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Para os aprovados que optarem pela lotação no município de
Goiânia, os deslocamentos serão realizados em veículos do CREA-
GO.

Taxa de inscrição: R$ 80,00(oitenta reais).
ANALISTA DE ÁREA - ADVOGADO
Vagas: 02 (duas) vagas, localizadas no quadro de pessoal do

CREA-GO, lotação na sede do CREA-GO em Goiânia conforme
Anexo I.

Número máximo de aprovados: 09 (nove), de acordo com o
disposto no Anexo I .

Remuneração inicial: salário inicial - R$ 2.907,01 (dois mil e
novecentos e sete reais e um centavo) + benefícios .

Carga horária: Carga horária semanal de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais, com jornada de oito horas diárias de segunda
a sexta-feira, dedicação exclusiva.

Requisitos mínimos: Diploma devidamente registrado de
conclusão de graduação em Bacharelado em Direito, com inscrição
regular na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás -
OAB/GO.

Taxa de inscrição: R$ 90,00 (noventa reais).
ANALISTA DE ÁREA - PSICÓLOGO
Vaga: 01 (uma) vaga, localizada no quadro de pessoal do

CREA-GO, lotação na sede do CREA-GO em Goiânia conforme
Anexo I.

Número máximo de aprovados: 05 (cinco), de acordo com o
disposto no Anexo I .

Remuneração inicial: salário inicial - R$ 2.907,01 (dois mil e
novecentos e sete reais e um centavo) + benefícios .

Carga horária: Carga horária semanal de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais, com jornada de oito horas diárias de segunda
a sexta-feira.

Requisitos mínimos: Diploma devidamente registrado de
conclusão de graduação em Psicologia e registro profissional no res-
pectivo conselho de fiscalização do exercício profissional.

Taxa de inscrição: R$ 90,00 (noventa reais).
ANALISTA DE ÁREA - ENGENHEIRO ELETRICISTA
Vaga: 01 (uma) vaga, localizada no quadro de pessoal do

CREA-GO, lotação na sede do CREA-GO em Goiânia conforme
Anexo I, sendo:

Número máximo de aprovados: 05 (cinco), de acordo com o
disposto no Anexo I.

Remuneração inicial: salário inicial - R$ 6.154,00 (seis mil,
cento e cinquenta e quatro reais) + benefícios .

Carga horária: Carga horária semanal de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais, com jornada de oito horas diárias de segunda
a sexta-feira.

Requisitos mínimos: registro/visto profissional no CREA-
GO, comprovado mediante certidão de registro e quitação emitida por
este Conselho, com atividades profissionais previstas nos artigos 8º e
9º da Resolução CONFEA n° 218, de 29 de junho de 1973 ou Artigo
33 do Decreto Federal nº 23.569 de 11/12/1933, com disponibilidade
para viagem e portador de Carteira Nacional de Habilitação - CNH
(mínimo categoria B).

Taxa de inscrição: R$ 200,00 (duzentos reais).
ANALISTA DE ÁREA - ENGENHEIRO CIVIL
Vaga: 01 (uma) vaga, localizada no quadro de pessoal do

CREA-GO, lotação na sede do CREA-GO em Goiânia conforme
Anexo I, sendo:

Número máximo de aprovados: 05 (cinco), de acordo com o
disposto no Anexo I.

Remuneração inicial: salário inicial - R$ 6.154,00 (seis mil,
cento e cinquenta e quatro reais) + benefícios .

Carga horária: Carga horária semanal de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais, com jornada de oito horas diárias de segunda
a sexta-feira.

Requisitos mínimos: Registro/visto profissional no CREA-
GO, comprovado mediante certidão de registro e quitação emitida por
este Conselho, com atividades profissionais previstas no artigo 7º da
Resolução CONFEA n° 218, de 29 de junho de 1973 ou art. 28 do
Decreto Federal nº 23.569 de 11/12/1933, com disponibilidade para
viagem e portador de Carteira Nacional de Habilitação - CNH (mí-
nimo categoria B).

Taxa de inscrição: R$ 200,00 (duzentos reais).
ANALISTA DE FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO DA

MODALIDADE ELÉTRICA
Vaga: 01 (uma) vaga, localizada no quadro de pessoal do

CREA-GO, lotação na sede do CREA-GO em Goiânia conforme
Anexo I, sendo:

Número máximo de aprovados: 05 (cinco), de acordo com o
disposto no Anexo I.

Remuneração inicial: salário inicial - R$ 6.154,00 (seis mil,
cento e cinquenta e quatro reais) + benefícios .

Carga horária: Carga horária semanal de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais, com jornada de oito horas diárias de segunda
a sexta-feira.

Requisitos mínimos: Diploma de conclusão de graduação em
engenharia na modalidade eletricista, com titulação prevista nos có-
digos 121-01-00 ao 121-12-00 do anexo da Resolução CONFEA nº
473/02, com atualização em 11/04/2014, com registro/visto no
CREA-GO e adimplente na data da contratação, comprovada me-
diante certidão de registro e quitação emitida por este Conselho, com
disponibilidade para viagem e portador de Carteira Nacional de Ha-
bilitação - CNH (mínimo categoria B).

Taxa de inscrição: R$ 200,00 (duzentos reais).
ANALISTA DE FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO DA

MODALIDADE MECÂNICA E METALURGIA OU QUÍMICA
Vaga: 01 (uma) vaga, localizada no quadro de pessoal do

CREA-GO, lotação na sede do CREA-GO em Goiânia conforme
Anexo I, sendo:

Número máximo de aprovados: 05 (cinco), de acordo com o
disposto no Anexo I.

Remuneração inicial: salário inicial - R$ 6.154,00 (seis mil,
cento e cinquenta e quatro reais) + benefícios .

Carga horária: Carga horária semanal de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais, com jornada de oito horas diárias de segunda
a sexta-feira.

Requisitos mínimos: Diploma de conclusão de graduação em
engenharia na modalidade Mecânica e Metalúrgica ou Química, com
titulação prevista nos códigos 131-01-00 ao 131-11-00 e 141-01-00
ao 141-10-00, do Anexo da Resolução CONFEA nº 473/02, com
atualização em 11/04/2014, com registro/visto no CREA-GO e adim-
plente na data da contratação, comprovada mediante certidão de re-
gistro e quitação emitida por este Conselho, com disponibilidade para
viagem e portador de Carteira Nacional de Habilitação - CNH (mí-
nimo categoria B).

Taxa de inscrição: R$ 200,00 (duzentos reais).
Período de Inscrições: 14/05/2014 a 02/06/2014.
O edital e anexo encontra-se a disposição dos interessados

nos endereços eletrônicos: www.institutoineaa.org.br.

GERSON DE ALMEIDA TAGUATINGA

situado na Avenida Roberto Silveira, 100 sala 404 - Centro - Marica
- RJ. Vigência: de 03 (três) anos, contados a partir da assinatura desta.
O valor total da presente Carta Contrato é de R$ 700,00 (Setecentos
reais). Data da assinatura: 03/02/2013. Fundamento legal: Lei nº
8.666/1993. Processo: 2012-4-00558.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 1029/09-07, Contratante: Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - CREA-RJ.
Contratado: Nasajon Sistemas Ltda Objeto: Alterar o caput da Cláu-
sula Sexta do Contrato nº 1029/09, que passa a vigorar com a se-
guinte redação: "Clausula /sexta - Das Condições de Pagamento - O
prazo para pagamento do serviço é de até 10 (dez) dias, a contar do
primeiro dia útil seguinte à data da apresentação do documento de
cobrança, após a execução mensal do mesmo, isento de erros, en-
tregue na repartição competente, previamente atestado por dois ser-
vidores que não o ordenador de despesas, designados para a fis-
calização do Contrato" Data da assinatura: 27/02/2014. Fundamento
legal: Lei nº 8.666/1993. Processo: 2009-4-03532. Ratifico: ficam
mantidas todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Santa Catarina. CONTRATADA: Souza Assessoria e Consultoria Ad-
ministrativa Ltda ME. OBJETO DO CONTRATO: prestação de ser-
viços de consultoria para implementação de sistema de gestão da
qualidade para obtenção da certificação ISO 9001:2008. Processo nº
40.707/2014. VALOR GLOBAL R$ 7.900,00. VIGÊN-
CIA:24/04/2014 à 24/08/2014. Data da assinatura: 24/04/14. FUN-
DAMENTO LEGAL. Lei 8.666/93.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2014

Processo Licitatório nº 41.937/2014 - Pregão Eletrônico nº 001/2014.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços técnicos profissionais especializados/acreditados no INMETRO
para o CREA-SC, para certificação e manutenção do sistema de
gestão de qualidade, com base na norma NBR ISO 9001:2008, con-
forme especificado no Edital respectivo. Resultado: Licitante ina-
bilitada - RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA; Licitante
vencedora - APCER BRASIL CERTIFICAÇÃO LTDA, com o preço
global de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Os autos do
processo encontram-se à disposição dos interessados.

CARLOS ALBERTO KITA XAVIER
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n.º C-016/2014-SUPJUR, firmado entre o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e a
empresa Dataeasy Consultoria e Informática Ltda. Objeto: Prestação
de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versão no
Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Protocolos - CREADOC.
Vigência: 12 (doze) meses. Modalidade: Inexigibilidade de Licitação,
com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas
atualizações - Processo L-040/2014. Valor: Total anual de R$
141.840,84 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e
oitenta e quatro centavos) Crédito: 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços
de Informática. Data da Assinatura: 23/04/2014

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014

O Presidente do CRF/MT, torna público aos interessados, a
homologação do Resultado da licitação modalidade Tomada de Pre-
ços nº 001/2014, tipo Menor preço, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO de
01 (um) veículo utilitário para o CRF/MT tipo PICK UP para o
CRF/MT, de acordo com o Edital e seus anexos, adjudicando o objeto
a empresa: Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, CNPJ n.º
08.860.168/0001-89, no valor de R$ 85.450,00 (oitenta e cinco mil e
quatrocentos e cinquenta reais).

Cuiabá-MT, 25 de abril de 2014.
ALEXANDRE HENRIQUE MAGALHÃES

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2014

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo -
CRF-SP - UASG: 389461, Autarquia Federal, instituída pela Lei nº
3.820/60, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 006/2014
em 09/05/2014 às 10:30 horas - Objeto: Aquisição de Storages e

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 0014/2014- CONVENENTES: CREA-MG e
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MINAS GERAIS. OBJETO: Conjugação de experiências e inter-
câmbio de conhecimento, promovendo o conhecimento mútuo da
estrutura e funcionamento das duas entidades nas dimensões técnica,
gerencial, administrativa e educacional, visando a implementação de
melhorias na gestão organizacional, desenvolvimento profissional dos
engenheiros, agrônomos e demais proffisonais vinculados ao sistema..
VALOR: Não há despesas oriundas do presente convênio. DATA DE
VIGÊNCIA: 02 anos. CIDADE: Belo Horizonte-MG. DATA:
17/04/2014. FUND. LEGAL: Resolução 396/95, Lei 8.666/93 e §1º
art. 2º do Regimento Interno do Crea-MG.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARÁ

EDITAL DE 28 DE ABRIL DE 2014
CONCURSO PÚBLICO

O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia - CREA/PA comunica que está publicado no site desse Con-
selho, assim como publicado no site da FADESP (www.fa-
desp.org.br), Instituição organizadora do certame, o resultado da pro-
va objetiva do Concurso Público desse Conselho regido pelo Edital n°
01/2014/CREA-PA, publicado no D.O.U. de 20/01/2014, Seção 3,
pág. 237. O candidato tem prazo de dois dias úteis para recorrer deste
resultado na forma do subitem 14.5 do edital supracitado.

ANTONIO CARLOS ALBERIO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

Espécie: Carta Contrato nº 4002/14, Contratante: Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - CREA-RJ. Con-
tratado: Vigdata System Equipamentos de Segurança Ltda-ME. Ob-
jeto: Fornecimento e instalação de 2 (dois) equipamentos DVR (Di-
gital Video Recorder) Stand Alone, para circuito fechado de TV,
fabricante Intebras, modelo VD 3016 com HD 1 TB SATA cada um,
com o devido treinamento para utilização do mesmo, conforme Ter-
mo de Referencia e Proposta nº 009-2013 CFTV. Vigência: 15 (quin-
ze) a partir da data da instalação do equipamento. Valor: Valor da
presente Carta Contrato R$ 4.541,24 (Quatro mil quinhentos e qua-
renta e um reais e vinte e quatro centavos). Data da assinatura:
01/04/2014. Fundamento legal: Lei nº 8.666/1993. Processo: 2014-4-
00151.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato nº 1003/14, Contratante: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - CREA-RJ. Contratado:
JOSÉ MAURICIO SILVA PADILHA Objeto: Locação de imóvel
situado na Rua Florismundo Decnop, 440 - loja 03 - Centro - Santo
Antônio de Pádua - RJ. Vigência: de 36 (trinta e seis) meses, con-
tados a partir da assinatura desta. O valor total da presente Contrato
é de R$ 800,00 (oitocentos reais). Data da assinatura: 12/03/2013.
Fundamento legal: Lei nº 8.666/1993. Processo: 2011-4-02172.

Espécie: Contrato nº 1.006/14. Processo n.º 2013.4.00666. O Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea
-RJ e a Fabiano Muniz Lima Objeto: Prestação de serviço de regência
de coral do CREA-RJ, conforme especificação constantes no Anexo I
do Edital e na proposta de preço, que constituem em anexos e desde
já fazem parte integrante deste contrato Valor: R$ 14.772,00 (Qua-
torze mil, setecentos e setenta e dois reais). Data da assinatura:
01/04/2014. Prazo de vigências: 12 (doze) meses, contados a partir da
sua assinatura. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/1993 alterada pela
Lei nº 8.883/1994.

Espécie: Contrato nº 1001/14, Contratante: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - CREA-RJ. Contratado:
PEDRO PAULO FRANÇA MARTINS Objeto: Locação de imóvel
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