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E D I TA I S
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CREFITO

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 22517/2017, instaurado em desfavor do fisioterapeuta
SAMUEL ALEXANDRE MENDES SILVA, Crefito4 nº 132.730 F -
Resultado do julgamento: Julgado procedente a Representação Inau-

gural - aplicado ao Representado penalidade de multa consistente no
pagamento de 05 (CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica o
profissional acima identificada devidamente intimado para que, que-
rendo, interponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente edital, recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO
nº 471/2016). Para constar lavrou-se o presente edital para que pro-
duza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 8317/2017, instaurado em desfavor do fisioterapeuta
FERNANDO NORONHA DE ALMEIDA, Crefito4 nº 46.698 F -
Resultado do julgamento: Julgado procedente a Representação Inau-
gural - aplicado o Representado penalidade de multa consistente no
pagamento de 05 (CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica o
profissional acima identificada devidamente intimado para que, que-
rendo, interponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente edital, recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO
nº 471/2016). Para constar lavrou-se o presente edital para que pro-
duza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 9917/2017, instaurado em desfavor do fisioterapeuta
LEO BATISTA BERNARDO LIMA, Crefito4 nº 140.075 F - Re-
sultado do julgamento: Julgado procedente a Representação Inaugural
- aplicado ao Representado penalidade de multa consistente no pa-
gamento de 04 (QUATRO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica ao
profissional acima identificada devidamente intimado para que, que-
rendo, interponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente edital, recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO
nº 471/2016). Para constar lavrou-se o presente edital para que pro-
duza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 8417/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
GLAUCIA RIBEIRO PINTO MARTINS, Crefito4 nº 122.101 F -
Resultado do julgamento: Julgado procedente a Representação Inau-
gural - aplicado a Representada penalidade de multa consistente no
pagamento de 05 (CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica a
profissional acima identificada devidamente intimada para que, que-
rendo, interponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente edital, recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO
nº 471/2016). Para constar lavrou-se o presente edital para que pro-
duza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 18917/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
MARTHA STELLA CUNHA BRANCO, Crefito4 nº 2217 F - Re-
sultado do julgamento: Julgado procedente a Representação Inaugural
- aplicado a Representada penalidade de multa consistente no pa-
gamento de 05 (CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica a
profissional acima identificada devidamente intimada para que, que-
rendo, interponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente edital, recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO
nº 471/2016). Para constar lavrou-se o presente edital para que pro-
duza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo

disciplinar nº 7917/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
DARDANIA CRISTINA MOREIRA SALES, Crefito4 nº 33.820 F -
Resultado do julgamento: Julgado procedente a Representação Inau-

gural - aplicado a Representada penalidade de multa consistente no
pagamento de 05 (CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica a
profissional acima identificada devidamente intimada para que, que-
rendo, interponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente edital, recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO
nº 471/2016). Para constar lavrou-se o presente edital para que pro-
duza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 11517/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
RENATA ANTONIETTO DE OLIVEIRA, Crefito4 nº 122.208 F -
Resultado do julgamento: Julgado procedente a Representação Inau-
gural - aplicado a Representada penalidade de multa consistente no
pagamento de 05 (CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica a
profissional acima identificada devidamente intimada para que, que-
rendo, interponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente edital, recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO
nº 471/2016). Para constar lavrou-se o presente edital para que pro-
duza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 17817/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
FABIANA COSTA DIAS, Crefito4 nº 17384 F - Resultado do jul-
gamento: Julgado procedente a Representação Inaugural - aplicado a
Representada penalidade de multa consistente no pagamento de 01
(UMA) anuidade ao Conselho. Portanto, fica a profissional acima
identificada devidamente intimada para que, querendo, interponha, no
prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente edital, recurso ao
COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO nº 471/2016). Para cons-
tar lavrou-se o presente edital para que produza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 8017/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
FABIOLA MUCCI DANIEL PEREIRA, Crefito4 nº 92.877 F - Re-
sultado do julgamento: Julgado procedente a Representação Inaugural
- aplicado a Representada penalidade de multa consistente no pa-
gamento de 05 (CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica a
profissional acima identificada devidamente intimada para que, que-
rendo, interponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente edital, recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO
nº 471/2016). Para constar lavrou-se o presente edital para que pro-
duza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 12117/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
TALITA COSTA GONCALVES, Crefito4 nº 56.356 F - Resultado do
julgamento: Julgado procedente a Representação Inaugural - aplicado
a Representada penalidade de multa consistente no pagamento de 05
(CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica a profissional acima
identificada devidamente intimada para que, querendo, interponha, no
prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente edital, recurso ao
COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO nº 471/2016). Para cons-
tar lavrou-se o presente edital para que produza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 6917/2017, instaurado em desfavor do fisioterapeuta
ADEIR MOREIRA ROCHA JUNIOR, Crefito4 nº 63.198 F - Re-
sultado do julgamento: Julgado procedente a Representação Inaugural
- aplicado ao Representado penalidade de multa consistente no pa-
gamento de 04 (QUATRO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica o
profissional acima identificada devidamente intimado para que, que-
rendo, interponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente edital, recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO
nº 471/2016). Para constar lavrou-se o presente edital para que pro-
duza seus efeitos legais.

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, com
sede administrativa localizada na Rua da Bahia, nº 1148/829, centro,
na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu
Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o
presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que em reunião ple-
nária ocorrida de 21/08/2017 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar nº 11017/2017, instaurado em desfavor da fisioterapeuta
MAYURA AMADOR VILELA NAGIB, Crefito4 nº 41+.987 F -
Resultado do julgamento: Julgado procedente a Representação Inau-
gural - aplicado a Representada penalidade de multa consistente no
pagamento de 05 (CINCO) anuidades ao Conselho. Portanto, fica a
profissional acima identificada devidamente intimada para que, que-
rendo, interponha, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente edital, recurso ao COFFITO (Art. 8º da Resolução COFFITO
nº 471/2016). Para constar lavrou-se o presente edital para que pro-
duza seus efeitos legais.

ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente do CREFITO-4

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 34/2017. Tendo em vista a ad-
judicação da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº
14/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada
para confecção de impressos para o CREFITO-4, decido: Homologar
o resultado conforme especificado: Cruzeiro Prestação de Serviços
Gráficos Eireli - ME, CPNJ nº 14.452.137/0001-91, no valor total de
R$ 7.200,00.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2017.
ANDERSON LUÍS COELHO

Presidente do CREFITO-4

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 9ª Região - CREFITO-9 (UASG 926395)
Contrato Nº 13/2017 - CONTRATADO: INOVAR AR CONDICIO-
NADO EIRELI - ME, CNPJ nº 23.268.984/0001-91 estabelecida na
Rua 7 de Setembro, nº 713 - Sala 07 - Centro, Cep 87160-000,
Mondaguçu/PR. OBJETO: "Contrato tem por objeto a Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado". Valor Glo-
bal do Contrato: R$ 5.199,00 (cinco mil cento e noventa e nove
reais). Data da Assinatura: 15/08/2017. Vigência: 12 (doze) meses.
Assinaram o instrumento, o Presidente do Crefito-9, Elias Nasrala
Neto, e o representante da contratada Juliano Cesar Comim. Fun-
damentos legais: Pregão Eletrônico 04/2017 - Processo nº 26/2016 -
Crefito-9.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 4/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar
condicionado.
CONTRATANTE: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 9ª Região - CREFITO-9 (UASG 926395)
CONTRATADO: INOVAR AR CONDICIONADO EIRELI - ME,
CNPJ nº 23.268.984/0001-91, Rua 7 de Setembro, nº 713 - Sala 07 -
Centro, Cep 87160-000, Mondagaçu/PR.

VALOR REGISTRADO: R$ 5.199,00 (cinco mil cento e noventa e
nove reais).
VIGÊNCIA DA ARP: 15/08/2017 à 14/08/2018.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666/93,
Pregão Eletrônico 04/2017 SRP, Processo 26/2016.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O resultado individualiza-
do disponível no Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamen-
t a i s . g o v. b r ) .

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
da Nona Região, Crefito-9, torna público, para conhecimento dos
interessados, que estará realizando PREGÃO ELETRÔNICO, por
item e por grupo, tipo menor preço - Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de Telefonia, tipo Telefônico
Fixo Comutado Local (fixo-fixo e fixo-móvel), Longa Distância Na-
cional (fixo-fixo e fixo-móvel), Instalação de Linhas Telefônicas,
Assinatura Básica Mensal; através de códigos não geográficos e,
ainda, Enlace de Internet (link dedicado) e Banda Larga, para o
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Nona
Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos. Entrega das propostas a partir do dia
28.08.2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Data e horário
para abertura das propostas: 08.09.2017 às 14h00 (horário de Bra-
sília). Edital completo disponível no site oficial do órgão www.cre-
fito9.org.br e www.comprasnet.gov.br.

ELIZEU EMENEGILDO BENTO
Pregoeiro


		ouvidoria@in.gov.br
	2017-08-28T05:26:40-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




