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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no uso de
suas atribuições conferidas no artigo 19 da Lei nº 4.324 de 14/04/64, regulamentada pelo
Decreto nº 68.704 de 03/06/71, CONVOCA todos os Cirurgiões-Dentistas inscritos e quites
com a tesouraria, para uma Assembleia Geral, que será realizada no dia 21 de agosto de
2021, na Sede Provisória da Autarquia, Rua Bispo Cardoso Ayres, nº 111, Boa Vista, Recife-
PE, às 9:00 horas em Primeira Convocação com a maioria dos inscritos e às 9:30 horas em
Segunda Convocação com qualquer número. Ordem do dia: Apreciação e aprovação da
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021.

Recife-PE, 10 de agosto de 2021.
EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 006/2021-CPL. Dispensa nº 004/2021. Modalidade: DISPENSA.
Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ. Contratante:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ, CNPJ nº 06.530.950/0001-04.
Contratado: MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (MEDICA
HOSPITALAR), CNPJ nº 05.750.248/0001-93, com sede na Rua Primeiro de Maio, n. 143,
Centro/Norte, Teresina - PI, representado pelo Sr. JOAQUIM NETO DE SÁ, CPF:
227.997.963-20. Valor Global: R$ 46.096,50 (quarenta e seis mil, noventa e seis reais e
cinquenta centavos). Assinatura do Contrato: 06 de agosto de 2021. Prazo de Vigência
Global: 31 (trinta e um) de dezembro de 2021. Fonte de Recursos: Repasses de Anuidades
dos jurisdicionados e Conselho Federal de Odontologia - CFO.

R E T I F I C AÇ ÃO

Na publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2021, oriundo da DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, publicado no Diário Oficial da União - DOU (Seção 3 ISSN 1677-
7069 No 148, sexta-feira, 6 de agosto de 2021, pág. 177): Onde se lê: Assinatura do
Contrato: 01 de agosto de 2021. Leia-se: Assinatura do Contrato: 02 de agosto de 2021.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato N° 24/2021; Contratante: Conselho Regional de Psicologia 03; Contratada: Bahia
Transportes Turísticos LTDA; Objeto: Contratação de transporte particular com motorista,
para percurso de ida e volta saindo de Salvador, com destino a Amélia Rodrigues e depois
ao Centro de Recuperação APRISCO, localizado na zona rural do município de Santo
Antônio de Jesus-Ba.
Espécie: Dispensa de Licitação N°. 19/2021; Fundamento Legal: art. 75, inciso II, da lei n°.
14.133/2021; Dotação Orçamentária n°6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Locação de Transportes;
Preço: R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais); Vigência: 30 (trinta) dias; Autorização:
Washington Luan Gonçalves de Oliveira, presidente do CRP-03.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo de Contrato N°. 06/2021; Contratante: Conselho Regional de Psicologia da Bahia-
CRP-03; Contratada: M Crispim dos Santos Eireli (Office Center 197). Objeto: prestação de
serviços de aluguel de espaços e instalações, sem caráter de exclusividade, destinados ao
desenvolvimento das atividades administrativas do CONTRATANTE; Espécie: Dispensa de
Licitação N°. 06/2019; Fundamento Legal: art. 24, inciso II, da lei n°. 8.666/93; Dotação
Orçamentária n° 6.2.2.1.1.01.04.04.25; Preço: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
mensais; Prorrogação da Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, no que for pertinente, nos termos da lei nº. 8.666/93: Assinado
em 01/07/2021, por Washington Luan Gonçalves de Oliveira. Conselheiro Presidente do
CRP-03.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 13ª REGIÃO
EDITAL Nº 2, DE 3 DE AGOSTO DE 2020

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2020

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 13ª
REGIÃO/PARAÍBA - CRESS-PB, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação
ao Edital nº 1, publicado em 11 de maio de 2020, que regulamenta a realização de
Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro
de pessoal do CRESS-PB, conforme a seguir: a) prorrogação de prazo de inscrições, de
acordo com a retificação dos seguintes subitens: 4.1.1 Será admitida a inscrição
exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada
até às 23 horas e 59 minutos do dia 08 de setembro de 2021, observado o horário oficial
de Brasília/DF. 4.1.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 09 de
setembro de 2021. 4.1.7.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará
qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 09 de setembro de 2021. 5.11
O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de taxa de inscrição, caso
tenha interesse, poderá efetivar a inscrição no Concurso Público, na forma e prazo
estabelecidos no item 4 deste edital, imprimir o boleto bancário e realizar o pagamento
integral até o dia 09 de setembro de 2021. b) alteração no cronograma, considerando a
prorrogação de prazo de inscrições, de acordo com a retificação dos seguintes subitens:
. EVENTOS DATAS PROVÁVEIS

. Reabertura de período de inscrições até 08/09/2021

. Último dia para pagamento da taxa de inscrição 09/09/2021

. Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência
e das solicitações de atendimento especial

13/09/2021

. Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das solicitações das vagas
reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de atendimento especial

14 e 15/09/2021

. Publicação do Resultado Definitivo das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência
e das solicitações de atendimento especial

16/09/2021

. Publicação do Edital de convocação para a realização da prova e divulgação do comprovante
definitivo de inscrição com informações sobre os locais

05/10/2021

. Realização das provas objetiva e discursiva (turno da tarde) 10/10/2021

. Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 11/10/2021

. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 13 e 14/10/2021

. Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 01/11/2021

. Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 02 e 03/11/2021

. Publicação do resultado definitivo da prova objetiva e resultado preliminar da prova discursiva 17/11/2021

. Prazo para interposição de recurso contra o do resultado preliminar da prova discursiva 18 e 19/11/2021

. Publicação do resultado definitivo da prova discursiva 30/11/2021

. Publicação de edital de convocação para entrega de documentos de avaliação de títulos 30/11/2021

. Prazo para envio dos documentos de avaliação de títulos 01 e 03/12/2021

. Publicação do resultado preliminar da avaliação de títulos 08/12/2021

. Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação de títulos 09 e 10/12/2021

. Publicação do resultado definitivo da avaliação de títulos 13/12/2021

. Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros) **

. Resultado Final **

4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição estará disponível no endereço
eletrônico http://www.quadrix.org.br, após o acatamento da inscrição, na data provável de
05 de outubro de 2020.

6.6 A solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência
deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação
comprobatória citada no subitem anterior deverá ser realizado até as 18 horas do dia 09
de setembro de 2021, em arquivos com extensão ".gif", ".png", ".jpeg" ou ".pdf" e com
tamanho de até 300KB. A capacidade de espaço total para envio de arquivos será de no
máximo 1MB (1024KB). Após atingir a capacidade de espaço total 1MB (1024KB) não será
permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a
exclusão de arquivos já enviados. 6.9 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço
eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado preliminar das
solicitações para concorrer às vagas reservadas na data provável de 13 de setembro de
2021. 6.9.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das
solicitações para concorrer às vagas reservadas, o INSTITUTO QUADRIX divulgará, no
endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo
de tais solicitações, na data provável de 16 de setembro de 2021.

7.7 A solicitação de atendimento especial deverá ser realizada no ato da
inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada neste item deverá
ser realizado até as 18 horas do dia 09 de setembro de 2021, em arquivos com extensão
".gif", ".png", ".jpeg" ou ".pdf" e com tamanho de até 300KB. A capacidade de espaço total
para envio de arquivos será de no máximo 1MB (1024KB). Após atingir a capacidade de
espaço total 1MB (1024KB) não será permitido o envio de outros arquivos. Após a
conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 7.12 O
INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a
listagem contendo o resultado preliminar das solicitações de atendimento especial na data
provável de 13 de setembro de 2021. 7.12.2 Ao término da apreciação dos recursos contra
o resultado preliminar das solicitações de atendimento especial, o INSTITUTO QUADRIX
divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o
resultado definitivo de tais solicitações, na data provável de 16 de setembro de 2021. 12.1
As provas serão aplicadas na data provável de 10 de outubro de 2021, no turno da tarde
e terá duração de 4 horas.

Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do referido edital
permanecem inalterados.

ADEMIR VILARONGA RIOS JUNIOR

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 19ª REGIÃO
EDITAL DE 5 DE AGOSTO DE 2021

PRORROGAÇÃO/CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 1, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social (Cress) 19ª Regional
GO, CNPJ nº 00.755.819€0001-69, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por
decisão do Conselho Pleno de 21/05/2021, com fundamento nas disposições contidas
no Edital nº 01, de 25 de fevereiro de 2019, em especial o item 18 DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS e o/s desdobrado/s subitem/ns 18.4: "O prazo de validade do presente
CONCURSO PÚBLICO é de 2 (dois) anos contados a partir da data de publicação da
homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União, podendo ser
prorrogado, 1 (uma) única vez por igual período, por conveniência administrativa".
Concurso (RESULTADO) homologado em 23/08/2018 (DOU - Seção 3 - ISSN 1677-7069
- Nº 163, sexta-feira, 23 de agosto de 2019, pág. 128). Por este ato fica o Concurso
Público / Edital nº 01, de 25 de fevereiro de 2019, PRORROGADO POR MAIS 2 (DOIS)
ANOS, a ser contado, tendo como marco inicial 24 de agosto de 2021.

NARA COSTA

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/21. CONTRATO CRESS Nº 011/21. Contratante: Conselho
Regional de Serviço Social - CRESS 6ª Região. Contratado: DATA GESTÃO DE ARQUIVOS
LTDA. Objeto: Contratação de serviço de digitalização e cadastro eletrônico do arquivo
registro, incluindo os serviços de localização dos documentos, identificação do formulário,
scaner, seleção e posicionamento de imagens, digitação, correção e conferência de
conteúdo; recolocação organizada nas pastas e arquivos, em atendimento ao C R ES S / M G - 6 ª
R. Valor Total: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº
8.666/93. Vigência: 31.12.2021.

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL DA 7ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2021

O CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 7ª REGIÃO- CRESS 7ª REGIÃO,
inscrito no CNPJ sob o nº 33.673.237/0001-92, torna público o pregão eletrônico
001/2021, através da plataforma do Licitações-e do Banco do Brasil, através do link do
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, licitação do tipo menor preço global, pelo
modo de disputa aberto, no tendo por finalidade a contratação de empresa
especializada em serviços técnicos de design gráfico e editoração de publicações e
outros materiais produzidos pelo Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região. O Edital
completo será disponibilizado na plataforma do Licitações-e, assim como no site do
Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região. A qualquer tempo, o presente edital
poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão
unilateral do Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região, seja por interesse público
ou de exigência legal, sem que isso implique em direitos a indenização e ou reclamação
de qualquer natureza. Os interessados deverão realizar o cadastro diretamente na
plataforma do Licitações-e do Banco do Brasil acessando este edital e respeitando o
prazo estabelecido.

Em 10 de agosto de 2021.
LUCIANE BARBOSA DO AMARAL RANGEL

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 1º REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1 AO TERMO DE CONTRATO Nº 5/2021

Proc. Adm. CRT 01.2021.000.011 Contratante: CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS
INDUSTRIAIS DA 1ª REGIÃO - CRT01, Contratada: NAIARA DE SOUZA REBELATO DE
ALMEIDA, CPF: 015.512.011-51. Objeto: Locação de imóvel para funcionamento do
escritório descentralizado do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região CRT-
01 em Cuiabá - MT. Fundamento legal: Art. 61, Parágrafo Único da Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações: Data da assinatura: 16/07/2021.


