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formidade com o que consta no Processo Secom nº. 037/2014, HO-
MOLOGA o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORA-
MENTO VEICULAR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMEN-
TOS A TÍTULO DE COMODATO da licitação na modalidade Pre-
gão Presencial nº. 010/2014, tipo Menor Preço Global à empresa
Radionet Ltda. - EPP, por ter apresentado, nos termos do Edital de
Licitação, a proposta mais vantajosa para este Conselho.

São Paulo, 26 de março de 2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2013

Processo Secom nº. 258/2013
O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis

da 2ª Região - CRECISP, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/02, em con-
formidade com o que consta no Processo Secom nº 258/2013, HO-
MOLOGA o objeto: Aquisição do Sistema de Iluminação Predial
externa para a nova Sede do CRECISP, da licitação na modalidade
Pregão Presencial nº. 042/2013, do tipo Menor Preço Total, à empresa
Eletro Terrível Ltda. por ter apresentado, nos termos do Edital de
Licitação, a proposta mais vantajosa para este Conselho.

São Paulo, 24 de março de 2014.
JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014

Processo SECOM nº 96/2014
Redesignação de Abertura

O Sr. Pregoeiro do Conselho Regional dos Corretores de
Imóveis da 2ª Região - CRECI/SP, torna público que considerando a
presença de alterações no Edital e seus Anexos, a sessão de abertura
do procedimento licitatório, pela modalidade Pregão Presencial nº
015/2014 - Processo SECOM nº 096/2014, objetivando a Contra-
taçã?o de empresa especializada na prestaçã?o de serviços de as-
sistência médico-hospitalar através de plano de saúde para atendi-
mentos de urgência e emergência a ní'el nacional e rede de recursos
para atendimento normal e emergencial no Estado de São Paulo, ao
atual quadro de empregados e ex-empregados do CRECI/SP e seus
dependentes; marcada, inicialmente, para o dia 03 de abril de 2014 às
10h30m, foi redesignada para o dia 09 de abril de 2014 às 10h30m,
podendo os interessados retirar o Edital no período de 27 de março
até às 10h00m do dia 08 de abril de 2014, na sede do Conselho à Rua
Pamplona, 1.200 - Setor de Compras - 8º andar ou através do site
w w w. c r e c i s p . g o v. b r.

São Paulo, 26 de março de 2014.
MILTON MOREIRA DE BARROS NETO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 2/2014, Contratante: CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO ACRE, Contratada a empresa ACCA SER-
VIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ sob o nº 14.268.627/0001-32.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Lim-
peza e Conservação da Sede Do Regional. Processo Administrativo nº
026/2013. Valor mensal de R$ 4.458,33 (Quatro mil quatrocentos e
cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) totalizando em doze
meses R$ 53.499,96 (Cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e
nove reais e noventa e seis centavos). Data da Assinatura do Con-
tratado: 18/03/2014

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de even-
tos com serviços de coffe-break, café da manhã com a Presidente e
seminários para atender as necessidades do COREN-BA.Data de
abertura: 08/04/2014 às 10:00h, a sessão será realizada no Prédio do
COREN-BA, situado na Praça Almirante Coelho Neto, 02, Barris,
Salvador-BA. Outras informações tel. (71) 2104 - 3888.

Salvador-BA, 26 de março de 2014
ELISÂNGELA SANTANA

Presidente da CPL

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO PARANÁ - COREN-PR
CONTRATADO: PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI-
ÇOS LTDA - EIRELI.
OBJETO DO CONTRATO: Serviços terceirizados de Telefonistas.
VIGENCIA: 20 de março de 2014 à 19 de março de 2015.
Contrato nº 009/2014 - Processo Administrativo nº006/2014

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DE SÃO PAULO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2014

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo torna
públicas a adjudicação e a homologação do Pregão Presencial nº
02/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em
desenvolvimento de projetos básico e executivo e gerenciamento de
obra para adequação de layout das áreas destinadas ao atendimento
do edifício-sede do Coren/SP à empresa Officeplan Planejamento e
Gerenciamento Ltda., CNPJ nº 02.136.688/0001-67.

Demais informações podem ser obtidas no site do Coren/SP
(www.coren-sp.gov.br). Vistas ao processo administrativo estão fran-
queadas a todos os interessados, obedecidos os prazos e demais con-
dições, conforme legislação.

Em 26 de março de 2014.
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DE SERGIPE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2014

Processo: 1/2014. Pregão 7/2014. Objeto: Fornecimento parcelado,
recargas e reparos em toners de impressão. Assinatura da Ata:
25/03/2014. Validade: 12 meses. Vigência: 25/03/2014 a 24/03/2015.
Fornecedor Registrado:10.573.844/0001-85 - J.C. Informática Ltda -
ME. Valor total registrado: R$ 6.755,00 (seis mil, setecentos e cin-
quenta e cinco reais).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2014- COREN/SE

O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - CO-
REN/SE, por intermédio de seu Presidente em exercício, torna pú-
blico a homologação e adjudicação do resultado do PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 08/2014, cujo objeto é a formação de registro de preços
para eventual aquisição de combustíveis (gasolina comum, etanol e
óleo diesel S-10) para abastecimento dos veículos pertencentes ao
Coren/SE , em favor da empresa Tyresoles de Sergipe Indústria Co-
mércio e Serviços Ltda. (CNPJ n.º 13.007.828/0010-04), no valor
global total de R$ 24.905,40 (vinte e quatro mil, novecentos e cinco
reais e quarenta centavos).

Aracaju, 24 de março de 2014
JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA

Presidente do Conselho
Em exercício

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO CEARÁ

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Ceará - CREA/CE e Royal Sunalliance Seguros-Brasil S/A ESPÉCIE:
Termo de Aditivo RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: Pror-
rogação de contrato referente aos seguros para a frota de veículos
deste CREA/CE. ORIGEM: Processo n.º2013.01846 . ELEMENTO
DE DESPESA: 6.2.2.1.1.01.04.09.023. NÚMERO E DATA DO EM-
PENHO: 89 emitido em 04/02/2014. VALOR: R$ 6.600,03 VIGEN-
CIA: 26/03/2014 a 25/03/2015 . SIGNATARIOS: Pelo Conselho,
Eng.º Civil Victor César da Frota Pinto - Presidente e Roberto Cha-
teaubriand e Ariel Yanitchkis Couto - Contratada.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO

Assunto: Concurso Público; Fundamento: Lei n° 8.666/93; Processo:
202734/2014; Modalidade: Contratação Direta - Dispensa de Lici-
tação; Contratante: CREA-GO; Contratada: Instituto Nacional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia - INEAA; Objeto: Prestação de
serviços para organização/realização de concurso público destinado
ao provimento de vagas dos cargos: Assistente Administrativo, Agen-
te de Fiscalização, Analista de Área (Advogado, Psicólogo) e Analista
de Fiscalização(Engenheiro); Valor do Contrato: Contrato de Risco(o
valor do presente contrato limita-se exclusivamente ao valor arre-
cadado com as inscrições dos candidatos); Vigência: 19/03/14 a
31/12/14; Recursos: Próprios - 6.2.2.1.1.01.04.09.011; Gestor do Con-
trato: Virgínia Coradini Curado; Ordenador da Despesa: Presidente do
CREA-GO. Goiânia, 19/03/2014.

EXTRATO DO EDITAL Nº 1/2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

DO PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA DO
CREA-GO E PARA FORMAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA

O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Goiás - Crea-GO, no uso de suas atribuições, torna pública
a realização de Concurso Público, para provimento de cargos do
Plano de Cargos, Salários e Carreira do CREA-GO e para formação
de reserva técnica:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - carga horária: 30 (trin-
ta) horas semanais

Vagas: 01 (uma) vaga, localizada no quadro de pessoal do
CREA-GO, para lotação na sede do CREA-GO em Goiânia.

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

Remuneração inicial: Salário inicial - R$ 1.009,24 (mil e
nove reais e vinte e quatro centavos) + Benefícios.

Requisitos mínimos: Ensino médio completo com diploma
devidamente registrado.

Taxa de inscrição: R$ 35,00 (trinta e cinco reais
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - carga horária: 40 (qua-

renta) horas semanais
Vagas: 25 (vinte e cinco) vagas, localizadas no quadro de

pessoal do CREA-GO, para lotação na sede do CREA-GO em Goiâ-
nia ou em uma das inspetorias regionais do CREA-GO, distribuídas
de acordo com o disposto no Anexo I deste edital. O provimento das
vagas para o cargo de Assistente Administrativo e lotação do con-
cursado estará sujeito ao planejamento estratégico e às necessidades
do CREA-GO, durante a validade do concurso.

Número máximo de aprovados: 88 (oitenta e oito), de acordo
com o disposto no Anexo I.

Remuneração inicial: Salário inicial - R$ 1.345,65 (mil e trezentos
e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) + benefícios.

Requisitos mínimos: Ensino médio completo com diploma
devidamente registrado.

Taxa de inscrição: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
Vagas: 05 (cinco) vagas, localizadas no quadro de pessoal do

CREA-GO, para lotação na sede do CREA-GO em Goiânia ou em
uma das inspetorias regionais do CREA-GO, distribuídas de acordo
com o disposto no Anexo I deste edital. O provimento das vagas para
o cargo de Assistente de Fiscalização e lotação do concursado estará
sujeito ao planejamento estratégico e às necessidades do CREA-GO,
durante a validade do concurso.

Número máximo de aprovados: 25 (vinte e cinco), de acordo
com o disposto no Anexo I .

Remuneração inicial: Salário inicial - R$ 2.384,00 (dois mil
e trezentos e oitenta e quatro reais) + benefícios.

Requisitos mínimos: Técnico de nível médio nas modali-
dades registradas no Sistema CONFEA/CREA, com registro/visto no
CREA-GO, disponibilidade para viajar com veículo próprio (con-
forme Portarias nº 093 de 06/07/2012 e 072 de 09/07/2013 do CREA-
GO) e portador de Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

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 - BACHAREL EM DIREITO
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.

Requisitos mínimos: Diploma devidamente registrado de
conclusão de graduação em Direito.

Taxa de inscrição: R$ 90,00 (noventa reais).
ANALISTA DE ÁREA - PSICÓLOGO
Vagas: 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 FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO
Vagas: 02 (duas) vagas, localizadas no quadro de pessoal do

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

01 (uma) vaga para Engenheiro Civil, de acordo com o
Regimento Interno do CREA-GO, para atuação na Câmara de En-
genharia Civil.

01 (uma) vaga para Engenheiro da Modalidade Industrial
graduado em (Mecânica, Química, Alimentos, Produção, Metalurgia,
Naval e Oceânica, Aeronáutica e Espacial ou Mecatrônica), de acordo
com o disposto no Regimento Interno e na Decisão do Plenário nº
105, de 07 de Março de 2013, para atuação na Câmara de Engenharia
Industrial.

Número máximo de aprovados: 05 (cinco), de acordo com o
disposto no Anexo 1 deste edital e conforme Artigo 16 do Decreto nº
6.944 de 21/08/2009, para cada uma das modalidades de engenharia
constantes nos itens 2.6.1.1 e 2.6.1.2.

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 (quarenta)
horas semanais, com jornada de oito horas diárias de segunda a sexta-feira.

Requisitos mínimos:
Para a vaga Engenheiro Civil: Graduado em Engenharia Ci-

vil com registro/visto no Crea-GO, com disponibilidade para viagem
e portador de Carteira Nacional de Habilitação - CNH.
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