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RESOLVEU A COMISSÃO ELEITORAL, em absoluto
atendimento ao determinado nas decisões judiciais proferidas,
TRANSFERIR A ELEIÇÃO DO CRO-RS PARA O DIA 14 DE
MARÇO DE 2018, quando, então, os cirurgiões-dentistas poderão
exercer o voto das 00:00 as 21:00 hs.

MARCO ANTÔNIO B. BERGAMASCHI
Presidente da Comissão Eleitoral

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA
17ª REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE
NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA DA 17ª REGIÃO - CRP-17/RN, no uso de suas
atribuições legais, torna público que o local de aplicação das provas
está disponível para consulta no endereço eletrônico
https://concursos.quadrix.org.br, por meio de busca individual,
devendo o candidato, para tanto, informar os dados solicitados.

1 As provas serão aplicadas no dia 4 de março de 2018.
2 A aplicação obedecerá ao seguinte cronograma, conforme

horários oficiais de Brasília-DF:
a) abertura dos portões: 13 horas.
b) fechamento dos portões: 14 horas.
c) duração das provas: 4 horas.
3 O candidato somente poderá realizar a prova no local

designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico
https://concursos.quadrix.org.br . 4 O candidato deverá comparecer ao
local designado para a realização da prova com antecedência mínima
de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de inscrição e do
documento de identificação original válido. 4.1 O candidato não
poderá ingressar no local de provas após o horário fixado para o
fechamento dos portões. 5 Será eliminado do concurso público o
candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido
portando: aparelhos eletrônicos, tais como: bipe, telefone celular,
smartphones, walkman®, aparelho portátil de armazenamento e de
reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, máquinas
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, notebook, tablets,
iPod®, palmtop, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar,
qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc, assim como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros ou protetor auricular. 5.1 O Instituto
QUADRIX não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos
objetos citados acima e não se responsabilizará por perdas, extravios
ou danos neles causados. 5.2 O Instituto QUADRIX recomenda que,
no dia de realização da prova, o candidato não leve nenhum dos

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA
4ª REGIÃO

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2007

Para Contrarazões de Recurso Licitação
A Comissão Permanente de Licitação do CRP-04/MG -

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 4ª REGIÃO -
MINAS GERAIS, vem a público informar aos interessados e às
licitantes participantes da Tomada de Preços nº 001/2017, PAS nº
134/2017, cujo objeto refere-se a: Contratação de empresa
especializada para assessorar no planejamento, nas contratações de
serviços de engenharia e de projetos, na fiscalização, na supervisão e
no gerenciamento de obras de reforma da sede do CRP-04/MG,
consistente em 02 (dois) pavimentos de aproximadamente 485m²
(quatrocentos e oitante e cinco metros quadrados) cada; que as
licitantes: C&P Arquitetura Ltda; Fátima Santana Consultores Eireli;
Marka Arquiterura e Engenharia Ltda; Opc Engenharia Em
Orçamento, Planejamento e Controle de Obras Ltda apresentaram
recurso administrativo contra decisão desta Comissão Permanente de
Licitação na fase de habilitação e julgamento de propostas. Aviso que,
a partir da publicação deste, iniciará a contagem de prazo de (05) cinco
dias úteis para as contrarrazões aos recursos apresentados, pelos
licitantes interessados, por força do § 3º do Art. 109, I, da Lei
8.666/93. O inteiro teor dos termos recursais serão disponibilizados
aos interessados no site do CRP-04, por e-mail, e seus originais estão
juntados aos autos do PAS nº 124/2017. Informações e esclarecimentos
poderão ser feitos pessoalmente na sede do CRP-04/MG - Rua dos
Timbiras nº 1.532, 6º andar, bairro de Lourdes, Belo Horizonte - MG,
ou por escrito através do e-mail: compras@crp04.org.br.

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2018.
MÔNICA CAMPOS

Comissão Permanente de Licitação

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DA PARAÍBA

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS NO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato firmado em 20/02/2018. Dispensa de Licitação; Base
Legal: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93; Processo Administrativo nº
15/2017. Contratante: Conselho Regional dos Representantes
Comerciais no Estado do Ceará - CORE-CE; Contratada: Empresa
Chácara & Jardim Serviços de Jardinagem Ltda; Objeto:
Contratação de empresa especializada em manutenção mensal de
jardim. Preço Global: R$ 5.556,00. Prazo: 20/02/2018 a
20/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Estado do Ceará - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no
Estado do Ceará - CORE-CE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017.
Processo Administrativo Nº 14/2017, Objeto: Aquisição de material de
limpeza, expediente, consumo, para suprir as necessidades do Conselho
Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará - CORE-
CE, referente ao Grupo 01 do Pregão Eletrônico Nº 01/2017 de um lado
a Contratante: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no
Estado do Ceará - CORE-CE e do outro o Contratado: A D P Comércio
Varejista de Mercadinho e Papelaria Ltda - ME , CNPJ:
06.172.409/0002-52 Fundamento legal: Lei nº 10.520/2002, pela Lei
Complementar nº 123/2006, pelos Decretos nº 5.450/2005 e 6.204/2007,
e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 06/02/2018 -
06/02/2019. Valor total do contrato: R$ 4.348,97 (quatro mil trezentos
quarenta oito reais noventa sete centavos). Dotação orçamentária nº
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001. Data da assinatura: 23 de fevereiro de 2018.
Assina pelo contratante: Raimundo Oliveira Viana - Presidente do
CORE-CE. Assina pela contratada: Antonio Torres - Sócio Gerente, RG:
251802192 SSP-CE.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º termo aditivo ao processo CRO-PB nº 08/2017 -
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, CNPJ
nº 09.319.617/0001-49. CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ nº 34.028.316/0019-32.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12
(doze) meses. Valor Global do Aditivo: 50.000,00 (Cinquenta mil reais).
Vigência: de 02/02/2018 a 02/02/2019. Data da assinatura: 02 de
fevereiro de 2018. Signatários: Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de
Oliveira pelo Contratante e os Senhores Alfredo Fernandes Filho e
Jackson Silva Henrique pela Contratada.

objetos citados no item 5 deste Edital. 6 Não será permitido o uso de
lápis, lapiseira/grafite, marca texto e(ou) borracha. 7 O candidato
deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº 1, do qual
não poderá alegar qualquer desconhecimento.

Natal-RN, 26 de fevereiro de 2018.
DANIELA BEZERRA RODRIGUES
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