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como sócio, responsável técnico ou em cargo de direção ou gerência
técnica de firmas de auditoria e de demais organizações contábeis
que tenham em seu objeto social a atividade de auditoria
independente; os profissionais que sejam responsáveis técnicos pelas
demonstrações contábeis, ou que exerçam funções de gerência/chefia
no processo de elaboração das demonstrações contábeis das
empresas, reguladas e/ou supervisionadas pela CVM, pelo BCB, pela
Susep, pela Previc, e, ainda, das sociedades consideradas de grande
porte nos termos da Lei n.º 11.638/2007. Caso não tenham cumprido
a pontuação mínima do Programa de Educação Profissional
Continuada, regulamentado pela NBC PG 12, durante o exercício de
2017, apresentem suas justificativas pelo não cumprimento da
pontuação mínima exigida. As alegações deverão ser encaminhadas
diretamente ao CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
(CRC) de jurisdição do registro principal do profissional, aos
cuidados do Departamento de Desenvolvimento Profissional do CRC.
Os endereços dos Conselhos Regionais de Contabilidade encontram-
se disponíveis no portal www.cfc.org.br. Os endereços eletrônicos dos
CRCs são: CRCAC (desenprof@crcac.org.br e
diretoria@crcac.org.br); CRCAL (desenprof@crcal.org.br); CRCAM
(desenprof2@crcam.org.br); CRCAP (desenprof@crcap.org.br);
CRCBA (desenprof@crc-ba.org.br); CRCCE (desprof@crc-
ce.org.br); CRCDF (sdp@crcdf.org.br); CRCES
(desenprofissional@crc-es.org.br); CRCGO
(desenvolvimento@crcgo.org.br); CRCMA (eventos@crcma.org.br);
CRCMG (gdep@crcmg.org.br); CRCMS (eventos@crcms.org.br);
CRCMT(assesoria1@crcmt.org.br); CRCPA (desenprof@crcpa.org.br
e desenprof2@crcpa.org.br); CRCPB (desenprof@crcpb.org.br e
eventos@crcpb.org.br); CRCPE (educacao@crcpe.org.br); CRCPI
(eventos@crcpi.com.br); CRCPR (desenvolvimento@crcpr.org.br);
CRCRJ (epc@crcrj.org.br e cursos@crcrj.org.br); CRCRN
(desenprof@crcrn.org.br); CRCRO (desenprof@crcro.org.br);
CRCRR (desenprof@crcrr.org.br); CRCRS
(desenvolvimentoprofissional@crcrs.org.br); CRCSC
(educpr@crcsc.org.br); CRCSE (marta.desenprof@crcse.org.br);
CRCSP (desenvolvimento@crcsp.org.br); e CRCTO
(desenprof@crcto.org.br). Caberá ao profissional a confirmação do
recebimento, pelo CRC, das justificativas encaminhadas via e-mail. O
CFC não se responsabilizará por justificativas não recebidas por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, ou quaisquer fatores
que impossibilitem a transferência de dados. Encerrado o prazo de
que trata este Edital e não havendo manifestação do interessado, ou
não sendo acolhidas as justificativas apresentadas, será procedida a
respectiva baixa de sua inscrição no Cadastro Nacional de Auditores
Independentes (CNAI), se for o caso.

ZULMIR IVÂNIO BREDA

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018 - UASG 925042

Objeto: contratação de empresa especializada na administração,
gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale
alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico,
conforme especificações constantes no Termo de Referência, parte
integrante do presente edital - Anexo I.
O Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, por intermédio
de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Eletrônico
CONFEF nº 007/2018, conforme especificado abaixo:
Empresa: Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A, inscrita no
CNPJ sob o nº 69.034.668/0001-56, no valor total de R$ 2.214.083,52
(dois milhões, duzentos e quatorze mil, oitenta e três reais e cinquenta
e dois centavos).

Rio de Janeiro 12 de julho de 2018.
JORGE VINICIUS DO ROSÁRIO CONCEIÇÃO

Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01/2018 ao Contrato CFMV nº 38/2017,
firmado com a empresa J MACEDO PEREIRA-ME (CNPJ:
10.653.264/0001-06). Objeto: Prorrogação da vigência do contrato
por 12 meses, de 06/07/18 a 05/07/2019. Fundamento Legal: artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Processo: 1851/2018. Dotação
Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão de Obra
de Copa e Cozinha- Serviço Terceirizado - PJ. Nota de Empenho: nº
710, de 27/06/2018. Valor Total Anual: R$ 64.149,24. Signatários:
pela Contratante, Francisco Cavalcanti de Almeida, Presidente do
CFMV, e, pela Contratada, Joilma Macedo Pereira, Sócia.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 11/2018. Processo nº: CFO - 6126/18. Partes:
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO e SLG
COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - CNPJ:
26.263.549/0001-62. Objeto: Prestação de serviço de natureza
continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de
instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com
fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e
acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal
de Odontologia. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002 e Lei n°
8.666/1993- Pregão presencial n° 07/2018. Vigência: 12 (doze) meses
a partir da data de assinatura. Data de assinatura: 12/07/2018. Valor
Total Global: R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,
Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis.

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Proc. Adm. nº 01.2017 - Pregão Eletrônico nº 01.2017; Espécie: Ata
de Registro de Preços n° 01/2018. Objeto: Registro de preços para
fornecimento de licenças de uso de sistema de gestão, para número
ilimitado de usuários simultâneos. Vigência: 12 meses contados a
partir de 12/07/2018. Fornecedor: IMPLANTA INFORMÁTICA
LTDA. - valor total: R$ 1.711.577,40. Autorização: Josiane Soares
Santos, Presidente do CFESS.

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

Tipo MENOR PREÇO GLOBAL - UASG 389291 Processo
Administrativo CONTER nº 58/2018. Objeto: Contratação de
empresa jurídica especializada na prestação de serviços de auditoria
contábil, com apresentação de relatório circunstanciado e emissão de
parecer sobre as contas do exercício de 2017, dos CRTRs, conforme
Anexo I do Termo de Referência. Local de recebimento das propostas
e realização da sessão pública: Exclusivamente por meio do endereço
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Os interessados
poderão obter o Edital completo através dos Sítios da internet:
www.conter.gov.br e
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 3 8 9 2 9 1 - 11 - 0 0 0 0 11 - 2 0 1 8 ,
a partir do dia 13/07/2018 das 08h00 às 17h00. Data de abertura das
Propostas: 27/07/2018, às 10h no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: (61) 3051-6500.

Brasília-DF, 12 de julho de 2018.
ANA PAULA AGUIAR NERY AZEVEDO

Pregoeira

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação. DOADOR: CONSELHO NACIONAL
DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CNPJ 03.635323/0001-40.
DONATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA - CNPJ 32.095317/0001-45. OBJETO: a DOAÇÃO
do bem móvel veicular da marca Volkswagen, modelo VOYAGE 1.0,
ano de fabricação/ano modelo 2012/2013, placa JKB 0895, cor preta,
álcool/gasolina, de propriedade do CONTER, no valor de R$
25.004,00 (vinte e cinco mil e quatro reais), conforme consta no
sistema de cadastro dos bens patrimoniais, livre de qualquer ônus e
em estado ocioso (quando, embora em perfeitas condições de uso,
não sendo aproveitado), discriminados no PAD nº 35/2018. DATA
DA ASSINATURA: 29/06/2018. SIGNATÁRIOS: TR. Manoel
Benedito Viana Santos (pelo doador) e TR. Marcello Carlos de Souza
Costa (pelo donatário).

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA
DA 6ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018

Processo Administrativo n.º 002/2018
A Presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia da

6ª Região, no uso de suas atribuições legais, com base nas
informações contidas no Processo Administrativo 002/2018, licitação
modalidade Tomada de Preço n.º 01/2018, que objetiva a
contratação de empresa especializada na prestação de assessoria em
Imprensa, compreendendo as seguintes atividades, conforme item
2.1 do Edital de Convocação, do tipo menor peço, HOMOLOGA e
ADJUDICA o objeto da presente licitação à empresa Zoom
Comunicação Empresarial LTDA ME CNPJ 10.603.925/0001-80,
pelo valor global anual de R$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos
reais).

Belo Horizonte, 9 de julho de 2018.
MARÍLIA DE ABREU MARTINS DE PAIVA

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
DA 1ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato CRBio-01 nº 05/2018, de Prestação de Serviços
Partes: Conselho Regional de Biologia - 1ª Região - CRBio-01 -
Contratante e Ticket Serviços S/A. - Contratada; Objeto: "Prestação
de serviços de implementação, gerenciamento e administração de
Vale Refeição, via cartão eletrônico, com tecnologia de chip, e
respectivas recargas de créditos mensais, que permitam a aquisição de
gêneros alimentícios por meio de rede de estabelecimentos
credenciados. Signatários: Dr. Eliézer José Marques - Presidente do
CRBio-01 e Cláudia Guedes Nascimento Scalabrin - Procuradora -
Data de assinatura: 10/07/2018.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA
DA 3ª REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REGISTRO DE CHAPA ELEITORAL DA ELEIÇÃO PARA

FUNÇÕES DE CONSELHEIROS REGIONAIS TITULARES E
SUPLENTES - QUADRIÊNIO 2019/2022

O Presidente do Conselho Regional de Biomedicina 3ª
Região - CRBM-3, no uso de suas atribuições legais e regimentais
que lhe confere a Lei n° 6.684/79, modificada pela Lei n° 7.017/82,
ambas Regulamentadas pelo Decreto n° 88.439, de 28 de junho de
1983, faz saber que será realizada eleição para Conselheiros
Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional de
Biomedicina - 3ª Região, e Estados jurisdicionados: Goiás-GO,
Distrito Federal-DF, Mato Grosso-MT, Minas Gerais-MG e
Tocantins-TO, que deverão compor o plenário do CRBM-3ª Região,
para quadriênio 2019/2022. A eleição dar-se-á em conformidade com
os termos do artigo 20, do Decreto n°88.439, de 28 de junho de 1983,
ainda com a redação estabelecida na Resolução n.º 119, de 31 de
março de 2006, publicada no D.O.U - seção 1, página 70, em
06/06/2006, com as demais modificações, e Normativa nº 02/2015.
Por conseguinte, torna público, que serão recebidas as inscrições de
registros de chapa para Conselheiros Titulares e Suplentes, no período
de 16 a 31 de julho de 2018. A inscrição de Registro de Chapa, será
realizado exclusivamente na sede do Conselho Regional de
Biomedicina - 3ª Região, na Rua 112, nº 137, Quadra F-36, Lote 51,
Setor Sul, Goiânia-GO - CEP: 74085-150 - telefone: (62) 3215-1512,
no horário das 08:00 às 17:00 horas. O Conselho Regional de
Biomedicina - 3ª Região, deverá comunicar às Seccionais Regionais,
via e-mail, por telefone e por carta com AR a cópia deste Edital. A
inscrição de chapa obedecerá a legislação que regulamenta a eleição.
A Comissão Eleitoral encarregar-se-á de todo o processo eleitoral. É
facultado a todos os profissionais Biomédicos inscritos e adimplentes
no Conselho Regional de Biomedicina - 3ª Região e jurisdição, o
direito a exercerem o voto na sede do CRBM-3ª Região ou por
correspondência, caso queiram. As apurações serão realizadas logo
após o encerramento das votações na sede do Conselho Regional de
Biomedicina - 3ª Região, na cidade de Goiânia-GO. Todo profissional
que atenda a legislação eleitoral, poderá concorrer ao pleito eleitoral
2019/2022. E quanto à inscrição de chapa, deverá realizar o protocolo
na sede do CRBM-3ª Região, no endereço na Rua112, nº 137, Quadra
F-36, Lote 51, Setor Sul, Goiânia-GO - CEP: 74085-150. A Comissão
Eleitoral nomeada pelo Presidente do Conselho Regional de
Biomedicina 3ª Região, atenderá a todos os interessados de acordo
com a legislação pertinente, cumprindo o Regulamento Eleitoral
Padrão e demais modificações, além das condições para o exercício
do direito a voto e ser votado, ainda poderá baixar normas
complementares quando necessário ao cumprimento do pleito
eleitoral.

Goiânia-GO, 12 de julho de 2018
RONY MARQUES DE CASTILHO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2018 - UASG 383505

Nº Processo: 02 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de
lanches ao Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal
- CRCDF. Total de Itens Licitados: 00013. Edital: 13/07/2018 de
09h30 às 12h00 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Shcs Cr Quadra
505, Bloco C, Loja 45 - Brasília/df - Cep: 70350-530 Asa Sul -

BRASILIA - DF ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 3 8 3 5 0 5 - 0 5 - 1 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2018 às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/07/2018 às
09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

LUCINEIDE FLEMING DO CARMO
Pregoeira

(SIDEC - 12/07/2018) 383505-02018-2018NE000048
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