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Notícia

21 de agosto de 2020

Assembleia Geral Orçamentária será realizada em agosto de
forma online

Em 2020, a Assembleia Geral Orçamentária do Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR)

acontecerá no dia 29 de agosto (sábado), às 14h, de forma online.

 

A Assembleia, que cumpre as determinações da Lei nº 5.766 de 20 de dezembro de 1971, é o espaço

no qual se determina o futuro �nanceiro do Conselho. Toda a categoria é convocada a participar das

discussões — com direito a voz e voto seguindo os critérios da legislação.

 

Na reunião, além da oportunidade de participar das decisões �nanceiras do CRP-PR, as(os)

Psicólogas(os) podem também compreender melhor o gerenciamento orçamentário da autarquia.

Pauta



https://crppr.org.br/


/

A pauta prevista para a Assembleia contém os seguintes pontos:

 

a) apresentação das contas do exercício anterior (2019);

 

b) �xação da anuidade de Pessoa Física e Pessoa Jurídica para o exercício de 2021;

 

c) �xação de emolumentos, serviços e taxas para o exercício de 2021;

 

d) discussão da possibilidade de se realizar reformas ou ampliações que venham a ser necessárias nas

sedes do CRP-PR.

 

Depois de aprovadas, as propostas são também submetidas à apreciação do Conselho Federal de

Psicologia (CFP).

 

Inscrição

Para participar da Assembleia Geral Ordinária com direito à voz e voto é necessária a realização de

inscrição prévia. Somente Psicólogas(os) com registro ativo e quites com o pagamento das anuidades

até a data da assembleia poderão votar, conforme previsão legal.

 

Após o recebimento da inscrição, o CRP-PR veri�cará a situação cadastral da(o) pro�ssional e enviará,

por e-mail, con�rmação do registro e orientações para acesso ao ambiente virtual Cisco WebEx onde

será realizada a assembleia.

 

Pedimos que façam a inscrição no link disponível abaixo até o dia 27 agosto, para que haja tempo hábil

para a veri�cação e con�rmação.

Transmissão

Além da plataforma de videoconferência Cisco WebEx, na qual as(os) Psicólogas(os) poderão interagir e

votar a Assembleia Orçamentária também será transmita pelo nosso canal do YouTube.

Serviço

Data: 29/08/2020

Horário: às 14h em primeira convocação com 2/3 (dois terços) de seus membros, e às 14h30, em

segunda convocação, com qualquer número de Psicólogas(os) presentes na plataforma online

Local: online

Link para inscrição:

https://ten.webex.com/ten/onstage/g.php?MTID=e330d031cf675a0339e432b7602785d63

Em caso de dúvidas, escreva para: crp08@crppr.org.br



https://ten.webex.com/ten/onstage/g.php?MTID=e330d031cf675a0339e432b7602785d63
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Acesse edital de convocação completo aqui
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2.15 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não
se configura em ato discriminatório de qualquer natureza.

2.16 O candidato deverá observar todas as orientações disponíveis no Manual
de Procedimentos de Segurança.

Brasília, 2 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 3090/2020 - CONTRATO Nº 007/2020 - O presente contrato tem por objeto
a contratação de empresa especializada em materiais de limpeza, higiene e descartáveis,
para atender a demanda e a reposição de estoque da Sede do CROMG, pelo período de 12
meses. Contratada: LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
LTDA - CNPJ n° 17.714.357/0001-34. Valor total: R$ 25.308,90.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PROCESSO Nº 7806/2017 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018 - Nos termos
do Art. 57, II da Lei 8666/93, fica o referido contrato prorrogado por mais 12 meses, com
reajuste do valor mensal para R$ 626,02. Objeto: Prestação de serviço de sistema
informatizado de folha de pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos para o
CROMG. Contratada: MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA. - CNPJ n° 14.766.429/0001-
07.

PROCESSO Nº 2019/2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2019 - Nos termos
do Art. 57, II da Lei 8666/93, fica o referido contrato prorrogado por mais 12 meses, com
acordo do valor mensal para R$ 20.927,00, nos termos do art. 65 da lei supracitada.
Objeto: Locação de veículos, executada a preços unitários, em regime mensal, com
quilometragem livre, com vistas a atender as demandas do CROMG. Contratada: VERSA
LOCADORA DE VEÍCULOS - CNPJ n° 15.772.746/0001-90.

PROCESSO Nº 5902/2015 - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - O presente
termo aditivo tem por objeto a repactuação contratual da prestação do serviço continuado
de vigilância patrimonial, em razão da Convenção Coletiva de Trabalho 2020. Contratada:
TBI SEGURANÇA EIRELI - CNPJ n° 07.534.224/0001-22. Valor mensal: R$ 19.595,12.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020

Processo nº 315/2020 -
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria de imprensa com

atuação proativa na divulgação das iniciativas do Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo (CROSP), produção de conteúdos e experiência comprovada disponibilizando
profissionais qualificados para prestação in loco dos serviços. Licitação Homologada. O
objeto foi adjudicado à empresa: APEX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA., em 02 de julho
de 2020. Valor Total: R$ 287.880,00 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta
reais).

São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCOS JENAY CAPEZ

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 8ª REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORÇAMENTÁRIA

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia - Paraná (CRP-PR), cumprindo
as determinações que lhe são conferidas pela Lei 5.766 de 20 de dezembro de 1971,
convoca a(o)s Psicóloga(o)s do Estado do Paraná para a ASSEMBLÉIA GERAL
ORÇAMENTÁRIA, a ser realizada no dia 29 de agosto de 2020 (sábado), em plataforma
digital a ser definida e divulgada amplamente no site (www.crppr.org.br) e pelas redes
sociais: Facebook/crppr, Instagram (@crp_pr) e Twitter (@crp_pr), a apresentação iniciará
às 14h00, em primeira convocação com 2/3 (dois terços) de seus membros, e às 14h30, em
segunda convocação com qualquer número de psicólogos presentes na plataforma online,
com a seguinte Ordem do Dia: a) apresentação das contas do exercício anterior (2019); b)
fixação da anuidade de pessoa física e pessoa jurídica para o exercício de 2021; c) fixação
de emolumentos, serviços e taxas para o exercício de 2021; d) discussão da possibilidade
de se realizar reformas ou ampliações que venham a ser necessárias nas sedes do CRP-
PR.

Curitiba, 1º de julho de 2020.
CÉLIA MAZZA DE SOUZA CRP-08/02052

Conselheira Presidente

RENATA CAMPOS MENDONÇA CRP-08/09371
Conselheira Tesoureira

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 15ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 032/2019. PREGÃO ELETRÔNICO n° 002/2020-CRQ-15ª Região. OBJETO:
fabricação de móveis projetados, incluindo material, montagem/instalação e a assistência
técnica durante o período de garantia. FAVORECIDO: J LEMOS DE CARVALHO - CNPJ
12.294.602/0001-88. VALOR: R$ 20.915,10 (vinte mil e novecentos e quinze reais e dez
centavos). BASE LEGAL: Lei 8.666/93. Vigência: 60 meses. Elemento orçamentário:
6.2.2.1.2.44.90.52.01 - Mobiliário em Geral - Centro de Custos: 01.01.01. Signatários: Sr.
Afonso Avelino Dantas Neto - Presidente do CRQ-15 (Contratante), e, Sr. Josimar Lemos de
Carvalho - Proprietário (Contratada).

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS 6ª Região.
Contratado: TOQUE E RETOQUE EIRELI - ME; CNPJ 28.818.143/0001-24. Objeto:
Contrato de serviço de Designer de Ambientes a ser desenvolvido na Sala 301,
da Avenida Coronel Prates, nº 376, Edifício Plaza Center, com 57.31 m², Centro,
Montes Claros/MG, em atendimento ao CRESS/MG. Valor total: 1.747,95 (mil
setecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Vigência: de
08 de junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Fundamento Legal: art. 24,
II, da Lei nº 8.666/93.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESPÍRITO
SANTO - CRT-ES

EXTRATO TERMO DE COOPERAÇÃO

Termo de Cooperação Técnica Nº 001/2020. Partes: Instituto Euvaldo Lodi - IEL-ES e
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo - CRT-ES. Objeto: concessão de
desconto nos serviços prestados pelo IEL-ES aos associados e empregados, do CRT-ES.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da assinatura. Data da assinatura:
19/06/2020. Assina pelo IEL-ES: Carla Mara Pereira Franco - Superintendente Interina.
Assina pelo CRT-ES: Aluyr Carlos Zon Junior - Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO. CONTRATADA: AIRES TURISMO LTDA-EPP, portadora do
CNPJ Nº: 06.064.175/0001-49; objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº
009/2019, firmado em 06/06/2019; Valor: R$ 77.313,31; Vigência: 12 meses a partir da
data da assinatura.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO
DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 1/2020

Órgão: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
Entrega e Abertura: 16/07/2020 - 14h20
Objeto: contratação de empresa especializada em EXECUÇÃO DE OBRAS DE

REFORMA E AMPLIAÇÃO no imóvel da futura sede do CAU/MS, em Campo Grande/MS,
conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos,
disponíveis no CAU/MS, na Rua Espirito Santo, 205 - Centro - Campo Grande/MS e Portal
da Transparência no endereço: https://transparencia.caums.gov.br/?p=1085. Campo
Grande/MS, 02 de julho de 2020.

LUIS EDUARDO COSTA
Presidente do Conselho

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

