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Espécie: 1º Termo de Prorrogação ao Contrato nº 042/2021 - Contratada: INDÚSTRIA
GRÁFICA BRASILEIRA LTDA - CNPJ: 61.418.141/0001-13 - TOMADA DE PREÇOS nº 003/2021,
com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: prestação de serviços de impressão gráfica do jornal Psi.
Valor Global: R$ 374.421,60 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um
reais e sessenta centavos). Vigência: 06 / 07 / 2022 a 03 / 12 / 2022

Espécie: 1º Termo Aditivo de prorrogação ao Contrato nº 018/2021 - Contratada:
FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA - CNPJ:
10.797.219/0001-17 - Pregão Eletrônico nº 007/2021
Objeto: Prestação de serviços de locação de equipamentos de informática (notebook) com
suporte técnico
Valor Global: R$ 409.593,60 (quatrocentos e nove mil quinhentos e noventa e três reais e
sessenta centavos). Vigência: 01 / 07 / 2022 à 30 / 06 / 2023

EXTRATOS DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 021/2022 - Contratada: DUETEC SERVICE LTDA - CNPJ:
69.086.544/0001-14 - DISPENSA de Licitação n° 0160/2022, com fundamento no Art. 75,
inciso "II" da Lei Federal nº 14.133/2021
Objeto: Prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no sistema de
telefonia. Valor Global: R$ 11.934,00 (onze mil novecentos e trinta e quatro reais)
Vigência: 19 / 07 / 2022 à 19 / 07 / 2023

Espécie: Contrato nº 020/2022 - Contratada: GDD EDITORA GRÁFICA LTDA - CNPJ:
30.597.675/0001-20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
Objeto: Prestação de serviços de impressão gráfica de materiais institucionais.
Valor Global: R$ 92.810,00 (noventa e dois mil oitocentos e dez reais)
Vigência: 11 / 07 / 2022 à 11 / 09 / 2022

Espécie: Contrato nº 019/2022 - Contratada: FINALIZA EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA
LTDA - CNPJ: 11.261.071/0001-64 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
Objeto: Prestação de Serviços de impressão gráfica de materiais institucionais.
Valor Global: R$ 63.096,00 (sessenta e três mil e noventa e seis reais)
Vigência: 13 / 07 / 2022 à 13 / 09 / 2022

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 8ª REGIÃO
ATA DA ASSEMBLEIA ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DO ANO 2023

Ata da Assembleia Orçamentária do Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região
realizada no trigésimo dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, por WebConferência
(Link de acesso:https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=A7E0F6EC094E), às
14h (quatorze horas) a Conselheira Presidente Renata Campos Mendonça faz a abertura da
Assembleia Orçamentária, em primeira convocação. Não havendo quórum para o início da
reunião em primeira convocação, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) a conselheira
Renata Campos Mendonça inicia a Assembleia Orçamentária, em segunda convocação com
39 (trinta e nove) Psicólogas(os) participantes e em condição de voz e voto: Albari Carvalho
Moreira, Ana Ligia Bragueto Costa, Anaides Pimentel da Silva Orth, Andressa Roveda,
Antônio Cláudio da Silva, Artur Klemes Fernandes, Carine Suder Fernandes, Célia Mazza de
Souza, Christiane Henriques Ferreira, Claudia Barbosa, Cláudia Cibele Bitdinger Cobalchini,
Denis dos Santos Costa, Emerson Luiz Peres, Eucaris Aparecida dos Santos, Fernanda Costa
Peixoto Primo, Fernando Garcia, Guilherme Azevedo do Valle, Gustavo Lacatus da Costa de
Oliveira, Jacquelline Mioranza, Joao Batista Martins, Julia Sanches Lobato, Jully Annye Gallo
Lacerda, Laura de Fatima Silva Coutinho, Luciano Bugalski, Marcia Regina da Silva Santos,
Murilo Barzon Lima, Paulo Cesar de Oliveira, Pedro Braga Carneiro, Raylane Millena Kruger,
Renata Campos Mendonça, Rosângela Bacron, Rosiclea Doroti Rodrigues, Semiramis Maria
Amorim Vedovatto, Silvana Batista Moreira Lopes, Silvio Araujo Vailoes, Simone Gomes,
Sonia de Fátima dos Santos Peço, Thiago Dambros, Vanessa Bueno. Equipe de apoio:
Maurício Cardoso da Silva CRA-PR 22.261 (Gerente Administrativo Financeiro do CRP-PR),
Samuel Castro (Assessor de Tecnologia da Informação do CRP-PR), Elaine da Silva Viana
Dias e Kelly Cristina Caobianco (Intérpretes de LIBRAS), Aline Solini (Analista de Sistemas -

Ten Meetings). Conselheira Renata e Conselheiro Pedro Braga Carneiro apresentam a
pauta da Assembleia, divulgada nos canais de comunicação do Conselho, Diário Oficial da
União e jornal de grande circulação. Conselheira Renata agradece a participação de
todas/os e passa a palavra para o Conselheiro Tesoureiro Pedro que apresenta o relatório
integrado de atividades, correspondente ao exercício de 2021. Explica que já foi remetido
ao Tribunal de Contas da União (TCU) e para o Conselho Federal de Psicologia dentro dos
prazos estabelecidos. O relatório concentra informações do XIV Plenário, responsável pela
gestão durante o exercício de 2021. Acrescenta que o documento está disponível para
consulta no Portal da Transparência. Após apresentação do relatório, conselheiro Pedro
abre para as(os) participantes para perguntas e/ou questionamentos. As perguntas
apresentadas foram amplamente respondidas pelas(os) Conselheiras(os) Renata e Pedro e
pelo Gerente Administrativo Financeiro Adm. Maurício Silva. Seguiu-se para a segunda
etapa da Assembleia com apresentação pelo Adm. Maurício - Gerente Administrativo
Financeiro da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2023. Adm. Maurício informa
que, após muitas reuniões entre setores administrativo, contábil e com Conselheiras(os), a
gestão chegou a uma proposta de aplicação da inflação do período de 07/2021 a 05/2022
no percentual de 11,23% (onze vírgula vinte e três por cento) sobre as anuidades de
pessoa física e jurídica, passando a ser organizada a partir de fundamentos contábeis e
previsão de receitas e despesas: Proposta de anuidade para Pessoa Física (PF), exercício de
2023, no valor total de R$ 563,94 (quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro
centavos) mais o fundo de seção de R$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove centavos),
totalizando R$ 571,53 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos);
Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física (PF) para o exercício de 2023, no
percentual de 15% (quinze por cento), com vencimento até 31 de janeiro de 2023;
Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física (PF) para o exercício de 2023, no
percentual de 20% (vinte por cento) para recém-formados até 24 meses; Proposta da
anuidade de Pessoa Jurídica (PJ) para o exercício de 2023, no valor de R$ 281,97 (duzentos
e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) mais o fundo de seção de R$ 7,59 (sete
reais e cinquenta e nove centavos), totalizando R$ 289,56 (duzentos e oitenta e nove reais
e cinquenta e seis centavos) para empresa com capital social até R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) e de R$ 563,94 (quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos)
mais o fundo de seção de R$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove centavos), totalizando R$
571,53 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) para empresas com
capital social acima de R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo); Proposta de taxas
e emolumentos para PF e PJ, para o exercício de 2023: Taxa de inscrição de PF e PJ no
valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais); 2ª via da CIP no valor de R$ 70,00 (setenta
reais); taxa de Emissão de Certificado Digital no valor de R$ 40,00 (quarenta reais); Taxa de
emissão de certificado de PJ no valor de R$ 90,00 (noventa reais); Proposta de multas por
infração disciplinar a serem praticadas pelo CRP-PR poderão ser de 01 (uma) a 05 (cinco)
anuidades em vigor à época da cobrança e Proposta de utilização do superávit do exercício
para realizar reformas, ampliações ou aquisições que venham a ser necessárias nas sedes
do CRP-PR. Após apresentação dos dados, conselheiras(os) Renata e Pedro colocam as
propostas em REGIME DE VOTAÇÃO, conforme segue: Proposta de anuidade para Pessoa
Física (PF), exercício de 2023, no valor total de R$ 571,53 (quinhentos e setenta e um reais
e cinquenta e três centavos), neste valor já incluso o fundo de seção de R$ 7,59 (sete reais
e cinquenta e nove centavos). Encaminhamento: aprovada com 23 (vinte e três) votos
favoráveis (03 rejeições, 01 abstenção). Proposta de desconto da anuidade de Pessoa Física
(PF) para o exercício de 2023, no percentual de 15% (quinze por cento), com vencimento
até 31 de janeiro de 2023. Encaminhamento: aprovada com 27 (vinte e sete) votos
favoráveis. Proposta de desconto da anuidade para recém formados (até 24 meses) para o
exercício de 2023, no percentual de 20% (vinte por cento). Encaminhamento: aprovada
com 22 (vinte e dois) votos favoráveis (2 rejeições, 02 abstenções e 01 não votou).
Proposta da anuidade de Pessoa Jurídica (PJ) para o exercício de 2023, no valor de R$
281,97 (duzentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) mais o fundo de seção
de R$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove centavos), totalizando R$ 289,56 (duzentos e
oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) para empresa com capital social até R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$ 563,94 (quinhentos e sessenta e três reais e

noventa e quatro centavos) mais o fundo de seção de R$ 7,59 (sete reais e cinquenta e
nove centavos), totalizando R$ 571,53 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e três
centavos) para empresas com capital social acima de R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e
um centavo). Encaminhamento: aprovada com 22 (vinte e dois) votos favoráveis (02
rejeições, 02 abstenções e 01 não votou). Proposta de taxas e emolumentos para PF e PJ,
para o exercício de 2023 - Taxa de inscrição de PF e PJ no valor de R$ 190,00; 2ª via da
CIP no valor de R$ 70,00; Taxa de emissão de certificado de PJ no valor de R$ 90,00 e Taxa
de certificado digital no valor de R$ 40,00. Encaminhamento: aprovadas com 23 (vinte e
três) votos favoráveis (02 rejeições e 01 não votou). Proposta de multas por infração
disciplinar a serem praticadas pelo CRP-PR poderão ser de 01 (uma) a 05 (cinco) anuidades
em vigor à época da cobrança. Encaminhamento: aprovada com 26 (vinte e seis) votos
favoráveis. Proposta de utilização do superávit do exercício para realizar reformas,
ampliações ou aquisições que venham a ser necessárias nas sedes do CRP-PR.
Encaminhamento: aprovada com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis (02 rejeições). Após
a conclusão das votações, as(os) conselheiras(os) Renata e Pedro agradecem à equipe
envolvida na organização da Assembleia, funcionárias(os) do CRP-PR, técnicas(os) externos
(Técnico Sistemas, intérpretes de LIBRAS). Agradecem a participação das(os) Psicólogas(os)
e ressaltam a importância da Assembleia para assegurar o compromisso social da
Psicologia e da autarquia. Colocam-se à disposição para qualquer dúvida que necessite de
elucidação. Nada mais havendo a discutir, a Assembleia é encerrada às 17h42min e eu,
Maurício Cardoso da Silva, Administrador e Gerente Administrativo Financeiro deste CRP-
PR, lavro esta ata que será assinada por mim e pelas(os) conselheiras(os) tesoureiro e
presidente.

Curitiba, 30 de julho de 2022.
PSIC. RENATA CAMPOS MENDONÇA CRP 08/09371

Conselheira Presidente

PSIC. PEDRO BRAGA CARNEIRO
Conselheiro Tesoureiro

MAURÍCIO CARDOSO DA SILVA CRA-PR 22.261
Gerente Administrativo Financeiro

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 926771

Nº Processo: 44/2022. Objeto: Agenciamento de passagens aéreas. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 05/08/2022 das 08h30 às 17h00. Endereço: Av Tancredo Neves n
620 Cond Mundo Plaza s 1320 Cam Das Arvores, Caminho Das Arvores - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/926771-5-00001-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 05/08/2022 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/08/2022
às 09h30 no site www.gov.br/compras.

LIVIA SANTOS SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 03/08/2022) 926771-00001-2022NE800001

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DO CEARÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará - Core
- CE, por meio de seu Diretor-Presidente, Senhor FRANCISCO DE ASSIS PHILOMENO GOMES
JÚNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, e mediante
as condições estipuladas neste Edital, faz saber, que estão sendo convocados para serem
nomeados os seguintes candidatos, aprovados no Concurso Público nº 001/2022 do Core-
CE, nos cargos especificados: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: EDUARDO WILLIAM DE
CASTRO TAVARES FISCAL: SARA ROBERTA SOARES CANDIDO. Comunicamos que os
candidatos acima citados deverão comparecer na Sede do Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Estado do Ceará - Core-CE, localizada na Rua Joaquim
Nabuco, 3275 - Dionísio Torres - Fortaleza - Ceará - no dia 12 de agosto de 2022, no
horário das 09:00 às 16:00 horas, para apresentar a documentação disciplinada no Capítulo
XIII do Edital de Abertura de inscrições para Concurso Público nº 001/2022. Em
consonância com os Capítulos XII e XIII do supramencionado Edital, o não comparecimento
na Sede do Core-CE, na data e horário indicados, assim como, a apresentação incompleta
da documentação exigida, será entendido como desistência do candidato à nomeação do
referido cargo.

Fortaleza, 04 de agosto de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS PHILOMENO GOMES JÚNIOR

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 06/2022 do contrato mantido entre o CORE/PR e a empresa Boomerang
Tecnologia LTDA, CNPJ/MF. N° 11.030.413/0001-35, visando a prorrogação de prazo por 48
meses, substituição do índice de reajuste de preços de IGPM para IPCA, aplicação do
reajuste de preços (IPCA), do Processo Inicial Nº 011/2021, com base no Art. 57, II da Lei
8.666/93. Objeto: prestação de serviços de armazenagem, digitalização e gerenciamento de
documentos. Valor total estimado das despesas para 12 meses: R$ 44.461,92 com vigência
por prazo determinado, contado a partir de 05/08/2022. Data da assinatura: 03 de Agosto
de 2022.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PARTES: LUME COMUNICAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 65.146.375/0001-00 e CONSELHO
REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO - CORE-SP,
CNPJ nº 60.746.179/0001-52. OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de serviços
de publicidade, por intermédio de agência de propaganda das ações publicitárias do
Core-SP junto a públicos de interesse. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei
nº 8.666/1993. VIGÊNCIA: 13 de agosto de 2022 a 12 de agosto de 2023; DO VALOR:
o valor total estimado para o período de vigência do contrato será de R$ 1.250.000,00
(um milhão e duzentos e cinquenta mil reais).
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