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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2018 - UASG 389174

Nº Processo: 16/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
Preços para possível aquisição de GÊNERO ALIMENTÍCIO,
conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas no Edital
e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 07/02/2018 de
08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Victório
Viezzer, 84 - Bairro Vista Alegre CURITIBA - PR 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 9 1 7 4 - 0 5 - 4 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 07/02/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/02/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNO ROBERTO MICHNA
Pregoeiro

(SIDEC - 06/02/2018) 389174-02018-2018NE000031

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: PR 20/2017. Contratada: BRASERV LTDA - EPP; CNPJ:
94.331.832/0001-34; Objeto: Serviço de manutenção predial
preventiva e corretiva sob demanda; Valor: Taxa de administração de
30% (trinta por cento) sobre os valores estipulados na Tabela de
Valores SINAPI-CEF para cada serviço realizado. Valor total
estimado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não implicando em
obrigatoriedade de gastos; Data da assinatura: 10/01/2018; Vigência:
10/01/2018 a 09/01/2019. Rubrica: 6.2.2.1.1.33.90.39.011 -
Manutenção e Conservação de Imóveis. Amparo Legal: Lei 8.666/93
e Lei 10.520/02.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA

AV I S O

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado
da Paraíba - CRMV/PB, através do(a) Presidente (a), devidamente
autorizado pela Portaria nº 016 de 17 de agosto de 2017, torna
público que a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº
01/2017, do tipo por empreitada global, cujo objeto: Reforma da
sede do CRMV/PB, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no termo de referência do edital e seus anexos.
Informa que julgou procedente, em partes, o recurso da empresa
FC Fernandes Carvalho Construtora Ltda., inscrita pelo CNPJ nº
13.570.141/0001-91, conforme parecer técnico, no que diz respeito
a sua continuidade de classificação e improcedente no que diz
respeito a empresa CBA Construções Ltda., inscrita no CNPJ nº
09.605.291/0001-16.No tocante as contrarrazões da empresa CBA
Construções Ltda., inscrita no CNPJ nº 09.605.291/0001-16,
informa que foi indeferido as alegações contra a empresa FC
Fernandes Carvalho Construtora Ltda., inscrita pelo CNPJ nº
13.570.141/0001-91 e deferido suas alegações, quanto a sua
classificação. Informa por último que os erros da planilha de
custos que não altere o valor não é motivo para desclassificação.
Os interessados, querendo terão vistas dos autos que serão
prestadas no processo administrativo n° 313/2017, na sede
temporária do CRMV-PB, com endereço à Rua: Quintino
Bocaiúva, 597 - Torre - João Pessoa - PB, Tel. (83) 3222-7980.

DOMINGOS LUGO NETO
Presidente do Conselho

RESULTADO DE JULGAMENTO

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado
da Paraíba - CRMV/PB, através do(a) Presidente (a), devidamente
autorizado pela Portaria nº 016 de 17 de agosto de 2017, torna
público que a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº
01/2017, do tipo por empreitada global, cujo objeto: Reforma da
sede do CRMV/PB conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no termo de referência do edital e seus anexos.
Informa ainda que a empresa CBA Construções Ltda., inscrita no
CNPJ nº 09.605.291/0001-16 é a vencedora do certame com o
valor global de R$ 610.748,35 (seiscentos e dez mil setecentos e
quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos). As demais
participantes ficam classificadas, conforme ata da sessão pública.
Outras informações serão prestadas no processo administrativo n°
313/2017, na sede temporária do CRMV-PB, com endereço à Rua:
Quintino Bocaiúva, 597 - Torre - João Pessoa - PB, Tel. (83)3222-
7980.

DOMINGOS LUGO NETO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2017
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos

interessados na Licitação nº 01/2017, CONCORRÊNCIA p/
contratação de empresa de engenharia para execução de Reforma
da Sede do CRMV-SP, localizada na Rua Apeninos, 1088, Paraíso,
São Paulo/SP, o resultado do julgamento da habilitação das
empresas participantes. EMPRESA HABILITADA: Almeida Sapata
Engenharia e Construções Lt - CNPJ nº 66.748.955/0001-30.
EMPRESAS INABILITADAS: 1) Ponto Forte Construções e
Empreendimentos Lt - CNPJ nº 01.958.324/0001-08, pois
descumpriu aos Itens: 8.6.2.2.1 - não cumprido na integralidade,
visto que todos os atestados apresentados não fazem menção a
obtenção ou renovação do AVCB; 8.6.2.2.2 - não apresentou
atestados referentes à execução de piso elevado; 8.6.2.2.3 -
apresentou atestados em metragem inferior a solicitada, no que
condiz ao fornecimento e instalação de piso vinílico; 8.6.2.2.4 -
não apresentou atestado referente à instalação de pele de vidro;
8.6.2.2.5 - não apresentou atestado referente ao fornecimento e
instalação de grupo gerador; 8.6.2.2.7 - não apresentou atestados
com a quantidade de Rack´s requeridos; 8.6.2.2.8 - não apresentou
atestado de fornecimento e instalação de ar condicionado na
capacidade requerida; 8.6.2.2.9 - não apresentou atestado de
capacidade técnica de fornecimento e instalação de elevador;
8.6.2.3.1 - cumprido parcialmente, pois apesar de apresentar acervo
técnico, não contempla os itens AVCB, piso elevado, pele de vidro
e piso vinílico, 8.6.2.3.2 - cumprido parcialmente, pois apesar de
apresentar acervo técnico, não contempla os itens, gerador e rede
lógica ; 8.6.2.3.3 - não apresentou acervo técnico de engenheiro
mecânico; 8.6.2.3.4 - não apresentou acervo técnico de engenheiro
de segurança do trabalho; 8.6.2.4 - não apresentou comprovação
do vínculo dos profissionais, engenheiro do trabalho, engenheiro
mecânico e eletricista. 2) Esteto Engenheria e Comércio Lt - CNPJ
nº 52.220.894/0001-29, pois descumpriu aos Itens: 8.6.2.2.1 - não
cumprido na integralidade, visto que todos os atestados
apresentados não fazem menção a obtenção ou renovação do
AVCB concomitantemente com a metragem e o número de
pavimentos mencionados no item; 8.6.2.2.9 - não cumprido na
integralidade, pois apesar de atestar o fornecimento de elevador,
não faz menção ao número de paradas; 8.6.2.3.3 - não apresentou
acervo técnico de engenheiro mecânico; 8.6.2.3.4 - não apresentou
acervo técnico do engenheiro do trabalho.

Informamos que a Comissão Permanente de Licitação
coloca a partir da data da publicação deste aviso os autos do
processo a disposição dos interessados que terão prazo de 05
(cinco) dias úteis, caso tenham interesse, para apresentarem
recurso quanto à decisão aqui mencionada.

Está comunicação visa atender o artigo 109, Inciso I,
alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

São Paulo-SP, 5 de fevereiro de 2018.
ODEMILSON DONIZETE MOSSERO

Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2017
O CRMV-SP torna público que o Processo Licitatório,

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 23/2017 - OBJETO: Registro de
preços visando a eventual contratação de empresa especializada em
serviços de impressão, acabamento gráfico, acabamento shirink
(embalagem plástica) da Revista de Educação Continuada em
Medicina Veterinária e Zootecnia (mv&z), do Informativo e do
Boletim da Apamvet, e em serviços de impressão e acabamento
gráfico do Manual de Responsabilidade Técnica, de cartazes,
banners, cetificados e pastas, com abertura das propostas e início
da disputa de preços em 19/12/2017, teve como vencedoras as
seguintes empresas: 1) Edigráfica Gráfica e Editora Lt - CNPJ nº
04.218.430/0001-35, vencedora dos Lotes nº 01 e 03 com os
valores totais globais de R$ 342.000,00 e R$ 63.400,00; 2)
Globalprint Editora Gráfica Lt Me - CNPJ nº 12.622.028/0001-40,
vencedora do Lote nº 02 com valor total global de R$ 162.720,00;
3) Rayssa Alves Rodrigues Serviços Epp - CNPJ nº
18.565.115/0001-99, vencedora dos Lotes nº 04, 05 e 06 com os
valores totais globais de R$ 2.295,00, R$ 600,00 e R$ 900,00; 4)
Contiplan Tecnologia Gráfica Lt Epp - CNPJ nº 66.605.734/0001-
02, vencedora do Lote nº 07 com o valor total global de R$
4.570,00; 5) Gráfica Abreu Lt EPP - CNPJ nº 58.295.429/0001-33,
vencedora dos Lotes nº 08 e 09 com os valores totais globais de
R$ 5.790,00 e R$ 3.000,00, sendo homologado o resultado pelo
Presidente da Autarquia.

MÁRIO EDUARDO PULGA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
DA 2ª REGIÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo administrativo: ata reunião de Diretoria de 25/01/2018.
Contrato: Contrato de Prestação de Serviços de Suporte Técnico e
Manutenção de Sistemas. Partes: Conselho Regional de Nutricionistas
2ª Região e Implanta Informática Ltda. Objeto: Prorrogação de
contrato - III Termo Aditivo ao Termo de Adesão ao contrato CFN
09/2011 para prestação de serviços de suporte técnico e manutenção
do módulo Relatório de Gestão - GestãoTCU.Net Valor: R$
356,26/mês, corrigidos pelo IGPM referente ao período de
01/02/2017 à 31/01/2018. Prazo: 01/02/2018 à 31/01/2019. Recurso
financeiro: dotação orçamentária, rubrica 62211010404005.
Fundamentação legal: Artigo 57, II e parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93
e posteriores alterações.

Processo administrativo: ata reunião de Diretoria de 25/01/2018.
Contrato: Contrato de Prestação de Serviços de Suporte Tecnológico
do Software Aplicativo de Controle de Receita de Anuidade e Taxa
denominado INCORPWARE. Partes: Conselho Regional de
Nutricionistas - 2ª Região e Incorp Technology Informática Ltda.
Objeto: Prorrogação de contrato para prestação de serviços de suporte
tecnológico do software denominado Incorpware, versão MSDE.
Valor: R$ 1.818,53/mês, corrigidos pelo INPC referente ao período de
01/02/2017 à 31/01/2018. Prazo: 01/02/2018 a 31/01/2019. Recurso
financeiro: dotação orçamentária do CRN2, rubrica 62211010404005.
Fundamentação legal: Artigo 57, II e parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93
e posteriores alterações.

Processo administrativo: ata de reunião de Diretoria de 25/01/2018.
Contrato: Contrato de Prestação de Serviços para Suporte do Sistema
de Ponto. Partes: Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª Região e
KL Indústria Comércio de Equipamento de Controle de Tempo Ltda.
Objeto: Prorrogação de contrato para prestação de serviços de suporte
permanente do sistema de ponto PSE - SECULLUM PONTO 4.
Valor: R$ 49,90/mês, corrigidos pelo INPC referente ao período de
25/01/2017 à 24/01/2018 . Prazo: 25/01/2018 a 24/01/2019. Recurso
financeiro: dotação orçamentária do CRN2, rubrica 62211010404029.
Fundamentação legal: Artigo 57, II e parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93
e posteriores alterações.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
DA 3ª REGIÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região
Contratada: Rec SS Leopoldina Empreendimentos S.A.
Objeto: Locação de Box nº LP0245 de aproximadamente 26m2

Valor Mensal: R$1.277,88 por mês
Fundamento: Art. 24, inciso X; Art. 61,§ único, da Lei de
Licitações
Vigência: Indeterminado
Data de Assinatura: 31/01/2018
Contratante: Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região
Contratada: Rec SS Leopoldina Empreendimentos S.A.
Objeto: Locação de Box nº LP0036 de aproximadamente 15m2

Valor Mensal: R$ 872,79 por mês
Fundamento: Art. 24, inciso X; Art. 61,§ único, da Lei de
Licitações
Vigência: Indeterminado
Data de Assinatura: 31/01/2018

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
DA 9ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS CRN9 Nº 5/2017

O CRN9 através de sua Comissão de Licitação torna
público que fará licitação na Modalidade Tomada de Preço nº
05/2017, Tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, cujo objeto
é a Contratação de Empresa Especializada para execução da
reforma e modernização do Conselho Regional de Nutricionistas
da 9ª Região (CRN9), no que tange a sua infraestrutura de
Tecnologia da informação, conforme projetos e especificações nos
anexos deste Edital. O Edital poderá ser adquirido na Rua
Maranhão, 310, 4º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte MG ou
pelo site do CRN9: http://crn9.org.br/pessoa-juridica/licitacoes/. As
informações serão obtidas neste mesmo local, de 2ª a 6ª feira, de
09:00 às 17:00 ou pelo e-mail licitacao@crn9.org.br .

Belo Horizonte - MG, 5 de fevereiro 2018.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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