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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 1/2015

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de
serviços de fornecimento de Assistência médico hospitalar e am-
bulatorial e Assistência odontológica, para servidores do CRMV-MG
e seus dependentes legais, conforme especificações constantes nos
Anexos do Edital.
Sessão de abertura do Pregão: 10hs do dia 06.02.2015.
Endereço para informações sobre o Pregão, retirada do edital, entrega
de documentos, Proposta e Habilitação: Rua Platina, 189 B. Prado
Belo Horizonte-MG, telefone (31) 3311-4100 ou pelo e-mail: cas-
s i o m a r c a l @ c r m v m g . o rg . b r

CÁSSIO RENATO MARÇAL ROCHA
Presidente da Comissão de Licitação

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Empenho nº 108/2015 - Ata de Registro de Preços nº 01/2015 -
Objeto: Registro de preços p/ prestação de serviços de impressão e
acabamento gráfico do material eleitoral e de correspondências do
CRMV-SP. Fornecedor: SP GRAF Indústria Gráfica e Editora Ltda
Me - CNPJ: 09.165.602/0001-73. Lote nº 01 (Itens nº 1.1, 1.2 e 1.3).
Valor: R$ 11.552,00. São Paulo/SP, 09 de janeiro de 2015.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 01/2014 - Objeto Registro de preços p/
prestação de serviços de impressão e acabamento gráfico do material
eleitoral e de correspondências do CRMV-SP. Fornecedor: SP GRAF
Indústria Gráfica e Editora Ltda Me - CNPJ: 09.165.602/0001-73.
Preços unitários registrados no Lote nº 1: Item nº 1.1 (R$ 0,23), Item
nº 1.2 (R$ 0,09), Item nº 1.3 (R$ 0,06), Item nº 1.4 (R$ 0,11), Item
nº 1.5 (R$ 0,12), Item nº 1.6 (R$ 0,05) e Item nº 1.7 (R$ 0,03). Valor
total registrado no Lote nº 1: R$ 40.250,00. Preços unitários re-
gistrados no Lote nº 2: Item nº 2.1 (R$ 0,13) e Item nº 2.2 (R$ 0,18).
Valor total registrado no Lote nº 2: R$ 14.500,00. Data da assinatura:
06/01/2015. Vigência: 12 (doze) meses.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 18/2014 - SRP

GAB/Despacho nº 02/2015. Ref: Processo Administrativo nº
106/2014. Nos termos do art. 27, do Decreto nº 5.450/05 e art. 43,
inciso VI da Lei nº 8.666/93, homologo o resultado do Pregão Ele-
trônico SRP nº 18/2014, em favor das empresas: MT LOG Brasil
Transportes Rápidos Ltda - CNPJ: 14.367.984/0001-58 (Item nº 1) e
AGILSET Impressão e Manuseio EIRELI EPP - CNPJ:
19.140.024/0001-74 (Item nº 2). São Paulo/SP, 20/01/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 17/2014 - SRP

GAB/Despacho nº 03/2015. Ref: Processo Administrativo nº
108/2014. Nos termos do art. 27, do Decreto nº 5.450/05 e art. 43,
inciso VI da Lei nº 8.666/93, homologo o resultado do Pregão Ele-
trônico SRP nº 17/2014, em favor da empresa KTEC do Brasil Dis-
tribuidora de Produtos de Informática Ltda Me - CNPJ:
06.135.603/0001-87. São Paulo/SP, 20/01/2015.

FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 12ª REGIÃO

EDITAL NORMATIVO No- 2/2015 - CRP-SC - 22/01/2015
CONCUSO PÚBLICO 01/2014 PARA CARGOS NÍVEIS

MÉDIO E SUPERIOR

A Conselheira Presidente do CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA - 12ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a retificação do Edital Normativo nº 01/2014, publicado
no Diário Oficial da União n. 226, em 21/11/2014, na Seção 3, página
221; conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do edital supracitado.

1. Alterar os itens 4.1.1, 4.1.6, 4.1.6.1, 4.2.2, 5.2.2.1, 5.2.3.1,
5.4.1, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.6, 6.2.1, 9.1, 9.3, 11.5.1, 14.4 e 16.39, que
passam 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 19/11/2014 e 23 horas e 59 minutos do
dia 02/03/2015.

4.1.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
até o dia 03/03/2015.

4.1.6.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese,
processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia
03/03/2015.

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 09/03/2015.

5.2.2.1 O candidato que preencher os requisitos do dispo-
sitivo citado no subitem anterior e desejar isenção de pagamento da
taxa de inscrição neste concurso público poderá requerê-la, no pe-
ríodo 10 horas do dia 16/01/2015 e 23 horas e 59 minutos do dia
06/02/2015, por meio de preenchimento de formulário eletrônico es-
pecífico disponível no link https://concursos.quadrix.org.br/de-
fault.aspx, devendo o candidato, obrigatoriamente:

5.2.3.1 A comprovação da qualidade de doador de sangue
será efetuada através da apresentação de documento expedido pela
entidade coletora oficial ou credenciada, que deverá ser enviado via
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, impreteri-
velmente até o dia 06/02/2014, para a Central de Atendimento do
INSTITUTO QUADRIX (Concurso Público - CRP-SC), Caixa Postal
28203, CEP: 01234-970, São Paulo/SP.

5.4.1 A relação dos pedidos de isenção será divulgada na
data provável de 20/02/2015, no endereço eletrônico http://www.qua-
d r i x . o rg . b r.

5.4.3 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção
indeferidos, para efetivar a sua inscrição no concurso público, de-
verão acessar o endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br e im-
primir o respectivo boleto bancário para pagamento da taxa de ins-
crição até o dia 03/03/2015, conforme procedimentos descritos neste
edital ou em publicações posteriores.

5.5.1 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
03/03/2015, impreterivelmente, via SEDEX, para a Central de Aten-
dimento do INSTITUTO QUADRIX (Concurso Público - CRP-SC),
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 documen-
tação que comprove e justifique o atendimento especial solicitado.

5.5.6 A pessoa 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 03/03/2015, na forma do subitem 5.5.1, 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 A pessoa com deficiência deverá enviar o laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) e o requerimento via
SEDEX, postado impreterivelmente até o dia 03/03/2015, para a
Central de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX (Concurso Pú-
blico - CRP-SC), Caixa Postal 28203, CEP: 01234-970, São Pau-
lo/SP, desde que cumprida a formalidade de inscrição nos prazos
citados no item 4 deste edital.

9.1 A prova objetiva será realizada nas cidades de Flo-
rianópolis (SC) e Chapecó (SC), considerando o horário de Brasília,
terá a duração de 4 (quatro) horas e será aplicada na data provável de
15/03/2015, no turno da tarde.

9.3 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 09/03/2015.

11.5.1 A previsão de entrega dos documentos será no pe-
ríodo previsto entre os dias 14/04/2015 a 16/04/2015.

14.4 Para recorrer o candidato deverá utilizar o Sistema
Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço ele-
trônico http://www.quadrix.org.br, e seguir as instruções ali conti-
das.

16.39 O resultado final do concurso público será publicado
no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br na data provável de
14/05/2015.

2. Excluir os itens 14.5 e 14.7.
3. Alterar o Anexo IV - Cronograma fases, que passa a ter a

seguinte redação:
Reabertura das inscrições: 16/01 a 02/03/2015
Período para solicitação de isenção de pagamento da taxa de

inscrição: até 06/02/2015
Publicação da análise das solicitações de isenção de pa-

gamento da taxa de inscrição: 20/02/2015
Último dia para pagamento da taxa de inscrição:

03/03/2015
Divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição com

informações sobre locais de prova: 09/03/2015
Publicação do Edital de Convocação da Prova Objetiva:

09/03/2015
Aplicação da Prova Objetiva (previsão: turno da tarde):

15/03/2015

Publicação do Gabarito Preliminar: 16/03/2015
Publicação do Gabarito Definitivo: 30/03/2015
Publicação do Resultado Preliminar - Prova Objetiva:

30/03/2015
Publicação do Resultado Definitivo - Prova Objetiva:

13/04/2015
Convocação para a entrega de documentos - Prova de Títulos

e Experiência Profissional: 13/04/2015
Período para a entrega de documentos - Prova de Títulos e

Experiência Profissional: 14/04 a 16/04/2015
Publicação do Resultado Preliminar - Prova de Títulos e

Experiência Profissional: 30/04/2015
Publicação do Resultado Definitivo - Prova de Títulos e

Experiência Profissional: 14/05/2015
Publicação do Resultado Final: 14/05/2015.

Florianópolis-SC, 22 de Janeiro de 2015.
JAIRA TEREZINHA DA SILVA RODRIGUES

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA
DA 9ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2015 - UASG 389267

Nº Processo: 001 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de car-
tuchos e toners Total de Itens Licitados: 00016. Edital: 22/01/2015 de
08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Monsenhor Celso,
225 6 Andar Centro - CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: a
partir de 22/01/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 05/02/2015 às 10h00 site www.compras-
n e t . g o v. b r.

CLEITON KIST
Pregoeiro

Dias: 22/01/2015 , 23/01/2015 E 26/01/2015

(SIDEC - 22/01/2015) 389267-02015-2015NE000002
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