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CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
DA 3ª REGIÃO

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 14/2016

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 3ª
REGIÃO. CNPJ Contratado: 02.558.157/0001-62 Telefônica Brasil
S.A. Objeto: prestação de serviço em telefonia Móvel Pessoal - SMP
com o fornecimento de aparelhos celulares e mini-modems em regime
de comodato. Vigência 01/01/2017 a 31/12/2019.
Data de Assinatura: 17/11/2016.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
DA 7ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS

Edital nº 4/2016

O Presidente da Comissão de Licitação, torna público o
resultado da licitação referente à da Tomada de Preços - Edital n.
4/2016. A licitante S VARGAS CONTABILIDADE ME, CNPJ
14.922.257/0001-05, foi declarada vencedora do certame, por ter
apresentado menor preço no valor global

(12 meses) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Fica aberto
prazo para interposição de recurso. Porto Alegre, 05 de dezembro de
2016.

LEANDRO MACHADO SAT'ANNA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia torna
público para conhecimento dos interessados que realizará no próximo
dia 15/12/2016 às 10:00hs, na sala do Plenário do CREMEB, em
sessão pública, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016, destinado a
Aquisição de 01 (um) Veículo de Passeio SEDAN, Ano/Modelo
2016/2017 - Zero Quilômetro, com capacidade para 5 (cinco) pas-
sageiros, conforme especificações contidas no Edital de Pregão nº
14/2016. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e
seus anexos na Sala do Setor de Compras e Licitações do CREMEB,
de segunda a sexta das 09h às 12h e das 14h às 17h ou através dos
sites: http://www.portalmedico.org.br ou http://www.cremeb.org.br.
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone (71)
3339-2800, no horário comercial.

Salvador, 1º dezembro de 2016.
SANDRA ALMEIDA

Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2016 - UASG 389176

Processo nº 046/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2016 Con-
tratante: Conselho Regional de Medicina de Pernambuco - CRE-
MEPE. CNPJ Da Empresa Contratada: 25.078.960/0001-03 Contra-
tada: INFINITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. Objeto:
Fornecimento de água mineral para consumo humano. Vigência:
28/11/2016 a 27/11/2017. Valor Estimado do contrato: R$ 3.815,20.
Data de Assinatura: 28/11/2016.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - UASG 389176

Pregão Eletrônico N°019/2016. Proc. N° 46/2016. OBJETO: Registro
de preço para contratação de empresa, para fornecimento de Água
Mineral para consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos,
físico, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e
que não ofereça risco à saúde. VALIDADE: 12 meses - 28/11/2016 -
27/11/2017. Ata de Registro de Preço n° 02/2016. EMPRESA: IN-

FINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ
25.078.960/0001-03. Item/Quant/VT. 01/1520/3815,20. EMPRESA:
MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME CNPJ: 10.875.828/0001-
47. Item/Quant/VT. 02/3552/2841,60.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016 - UASG 389176

Processo nº 049/2016. OBJETO: O presente certame tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, zero quilômetro, com entrega
de 01 (um) veículo usado, de propriedade do CREMEPE, como parte
do pagamento, para atender as necessidades do Conselho Regional de
Medicina do Estado de Pernambuco. O Edital poderá ser adquirido
através do dos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br ou
www.cremepe.org.br. Abertura das propostas: 16/12/2016 às 10 horas
(horário de Brasília).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016 - UASG 389176

Processo nº 045/2016. OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada na elaboração de projeto executivo para implantação de sistema
de áudio e vídeo automatizados, bem como distribuição lógica de
equipamentos no Auditório, Plenário, Recepção e nas quatro Salas de
Audiência do Conselho Regional de Medicina do Estado de Per-

nambuco, prestação de assessoria e acompanhamento da execução do
projeto durante a fase de instalação, conforme as características, con-
dições, obrigações e requisitos técnicos contidos neste Edital e demais
anexos. O Edital poderá ser adquirido através do dos sites: www.com-
prasgovernamentais.gov.br ou www.cremepe.org.br. Abertura das pro-
postas: 16/12/2016 às 10 horas (horário de Brasília).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2016 - UASG 389176

Processo nº 047/2016. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição
de equipamentos de Informática, bem como instalação e configuração de
modo a atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do
Estado de Pernambuco, conforme condições, quantidades, exigências e es-
timativas, estabelecidas neste instrumento, atendendo especificações cons -
tantes no Termo de Referência. O Edital poderá ser adquirido através do
dos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.cremepe.org.br.
Abertura das propostas: 15/12/2016 às 10 horas (horário de Brasília).

Recife, 2 de dezembro de 2016.
LOURIVAL QUIRINO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DE RONDÔNIA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 45/2016.
OBJETO: objeto estabelecer as diretrizes para a contratação

de empresa especializada para realização da Prova médica deno-
minada questionario médico.O Presidente do Conselho Regional de
Medicina de Rondônia-CREMERO, no uso das suas atribuições le-
gais, considerando que a proposta apresentada pela licitante ven-
cedora é a que melhor atende aos interesses da administração, pro-
movendo maior economicidade para administração, e conforme pa-
recer da comissão resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, na
modalidade Dispensa de licitação por menor valor e ADJUDICAR a
empresa FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, que apresentou proposta
no valor de R$ 7.995,00 (sete mil novecentos e noventa e cinco
reais).

Porto Velho-RO, 29 de agosto de 2016.
ANDREI LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho
Em exercício

AVISO DE LICITAÇÃO 39/2016.
OBJETO: objeto estabelecer as diretrizes para a contratação

de empresa para confecção do PCMSO da sede do CREMERO.O
Presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia-CRE-
MERO, no uso das suas atribuições legais, considerando que a pro-
posta apresentada pela licitante vencedora é a que melhor atende aos
interesses da administração, promovendo maior economicidade para
administração, e conforme parecer da comissão resolve HOMOLO-
GAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de licitação por
menor valor e ADJUDICAR a empresa RM EMPREENDIMENTOS,
que apresentou proposta no valor unitario de R$ 900,00 (novecentos
reais).

Porto Velho-RO, 29 de julho de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO 42/2016.
OBJETO: objeto estabelecer as diretrizes para a contratação

de empresa para de software para o relogio de ponto do CREME-
RO.O Presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia-
CREMERO, no uso das suas atribuições legais, considerando que a
proposta apresentada pela licitante vencedora é a que melhor atende
aos interesses da administração, promovendo maior economicidade
para administração, e conforme parecer da comissão resolve HO-
MOLOGAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de li-
citação por menor valor e ADJUDICAR a empresa WORK SOFT
COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELLI-ME, que
apresentou proposta no valor unitário de R$ 1.800,00 (Hum mil e
oitocentos reais).

Porto Velho-RO, 9 de agosto de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO 40/2016.
OBJETO: objeto estabelecer as diretrizes para a contratação

de empresa especializada em fornecimento para seguro total para os
veículos do CREMERO.O Presidente do Conselho Regional de Me-
dicina de Rondônia-CREMERO, no uso das suas atribuições legais,
considerando que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a
que melhor atende aos interesses da administração, promovendo
maior economicidade para administração, e conforme parecer da co-
missão resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade
Dispensa de licitação por menor valor e ADJUDICAR a empresa
PORTO SEGURO, que apresentou proposta no valor anual de R$
7.988,73 (sete mil novecentos e oitenta e oito rais e setenta e três
centavos).

Porto Velho-RO, 8 de agosto de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO N.º 36/2016
OBJETO: objeto estabelecer as diretrizes para a contratação

de empresa especializada em venda e instalação de barra anti-pâ-
nico.O Presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia-
CREMERO, no uso das suas atribuições legais, considerando que a
proposta apresentada pela licitante vencedora é a que melhor atende

aos interesses da administração, promovendo maior economicidade
para administração, e conforme parecer da comissão resolve HO-
MOLOGAR o processo licitatório, na modalidade TOMADA DE
PREÇO por menor valor e ADJUDICAR a empresa VALDOMIRA
DE GODOY - ME, que apresentou proposta no valor de R$
10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Porto Velho-RO, 2 de agosto de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO 33/2016.
OBJETO: objeto estabelecer as diretrizes para a contratação

de empresa especializada em monitoramento para a Delegacia de
Medicina de Ji-paraná.

O Presidente do Conselho Regional de Medicina de Ron-
dônia-CREMERO, no uso das suas atribuições legais, considerando
que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a que melhor
atende aos interesses da administração, promovendo maior econo-
micidade para administração, e conforme parecer da comissão resolve
HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de
licitação por menor valor e ADJUDICAR a empresa Inviolável, que
apresentou proposta no valor anual de R$ 3.480,00 (três mil qua-
trocentos e oitenta reais).

Porto Velho-RO, 23 de junho de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO N.º 31/2016
OBJETO: contratação de empresa para confecção de me-

dalhas (comendas) para o Cremero.O Presidente do Conselho Re-
gional de Medicina de Rondônia-CREMERO, no uso das suas atri-
buições legais, considerando que a proposta apresentada pela licitante
vencedora é a que melhor atende aos interesses da administração,
promovendo maior economicidade para administração, e conforme
parecer da Comissão Permanente de Licitação resolve HOMOLO-
GAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de Licitação nº
31/2016 e ADJUDICAR a empresa Premiart & Serigrafia Ltda, que
apresentou o valor total anual de R$ 7.998,96 (sete mil novecentos e
noventa e oito reais e noventa e seis centavos), nos termos da Ata de
Sessão de Julgamento.

Porto Velho-RO, 22 de junho de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO 32/2016.
OBJETO: objeto estabelecer as diretrizes para a contratação

de Pessoa Fisica para confecção do PPRA da Delegacia de Ji-Paraná
do CREMERO.O Presidente do Conselho Regional de Medicina de
Rondônia-CREMERO, no uso das suas atribuições legais, conside-
rando que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a que
melhor atende aos interesses da administração, promovendo maior
economicidade para administração, e conforme parecer da comissão
resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade Dis-
pensa de licitação por menor valor e ADJUDICAR a Sra. Jussinete
Cezar de Oliveira, que apresentou proposta no valor unitario de R$
1.110,00 (Hum mil e cento e dez reais).

Porto Velho-RO, 23 de junho de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO 37/2016.
OBJETO: objeto estabelecer as diretrizes para a contratação

de Pessoa Física para lavagem dos veículos do CREMERO.O Pre-
sidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia-CREMERO,
no uso das suas atribuições legais, considerando que a proposta apre-
sentada pela licitante vencedora é a que melhor atende aos interesses
da administração, promovendo maior economicidade para adminis-
tração, e conforme parecer da comissão resolve HOMOLOGAR o
processo licitatório, na modalidade Dispensa de licitação por menor
valor e ADJUDICAR o Sr. Pablo F. Lopez, que apresentou proposta
no valor estimado anual de R$ 1.440,00 (Hum mil quatrocentos e
quarenta reais).

Porto Velho-RO, 9 de setembro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO 28/2016.
OBJETO: objeto estabelecer as diretrizes para a contratação

de empresa especializada em monitoramento para a sede do CRE-
MERO.O Presidente do Conselho Regional de Medicina de Ron-
dônia-CREMERO, no uso das suas atribuições legais, considerando
que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a que melhor
atende aos interesses da administração, promovendo maior econo-
micidade para administração, e conforme parecer da comissão resolve
HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de
licitação por menor valor e ADJUDICAR a empresa Inviolavel, que
apresentou proposta no valor anual de R$ 6.027,84 (seis mil e vinte
e sete e oitenta e quatro reais).

Porto Velho-RO, 1º de junho de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO 39/2016.
OBJETO: objeto estabelecer as diretrizes para a contratação

de empresa para confecção do PCMSO da sede do CREMERO.
O Presidente do Conselho Regional de Medicina de Ron-

dônia-CREMERO, no uso das suas atribuições legais, considerando
que a proposta apresentada pela licitante vencedora é a que melhor
atende aos interesses da administração, promovendo maior econo-
micidade para administração, e conforme parecer da comissão resolve
HOMOLOGAR o processo licitatório, na modalidade Dispensa de
licitação por menor valor e ADJUDICAR a empresa RM EMPRE-
ENDIMENTOS, que apresentou proposta no valor unitario de R$
900,00 (novecentos reais).

Porto Velho-RO, 29 de julho de 2016.


