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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021 SRP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Processo Adm. nº V-0021/2021. Tipo: Menor Preço. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para
contratação de empresa especializada na prestação de serviços correlatos à eventos
promovidos ou com participação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado de São Paulo, sob demanda, em âmbito nacional, abrangendo produção,
coordenação, consultoria, infraestrutura, logística, organização, locação, fornecimento de
alimentação e confecção de materiais. Data e horário da sessão: 20/07/2021, às 10h no
site www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 389423). Edital também disponível no site
www.creasp.org.br, bem como na sede do CREA-SP, localizada na Av. Brig. Faria Lima, 1059
- 8º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, das 8h30min às 16h30min.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 922. Processo Administrativo nº 62/2021. Dispensa de Licitação nº 53/2021.
Fundamento Legal: art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. Objeto: prestação de serviços de
suporte técnico avançado para software pfsense, utilizado como solução de firewall UTM
para o gerenciamento de ameaças. Contratada: GCTI Serviços de Informática Eireli (Treknet
Serviços). Vigência: 05/07/2021 a 05/07/2023. Valor: R$ 9.100,00.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
RESULTADO DE JUGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021

São Paulo, 2 de julho de 2021.
ALESSANDRO BAUMGARTNER
Superintendente Administrativo Financeiro

Proc. Adm. 37/2020. Modalidade: Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de
empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de correio eletrônico (e-mail)
corporativo com solução integrada de colaboração e comunicação, em ambiente de
nuvem, na modalidade de software como serviço SaaS (Software as a Service), incluindo
suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do
Edital. Empresa vencedora: BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ
12.625.657/0001-23. Valores: parcela única de R$ 264,00 para Migração de dados, caso
necessário, para a solução integrada de colaboração e comunicação corporativa e
Treinamento, caso necessário, para administração da solução integrada de colaboração e
comunicação corporativa. Valor mensal de R$ 2.618,00 para as Licenças de Acesso para uso
de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, incluindo suporte técnico
remoto.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2021
Contratante: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe-CREA/SE, CNPJ:
13.136.890/0001-05. Contratada: Huffix do Brasil Industria e Comercio de Moveis Para
Escritório Eireli, CNPJ: 05.238.556/0001-34. Objeto: Aquisição de móveis sob medida do
tipo arquivo deslizante com acabamento antiferruginoso. Fundamentação Legal: Lei nº.
8.666/93, Lei 10.520/02 e Lei 8.078/90. Valor: R$ 103.490,00. Data de Assinatura:
17/06/2021. Vigência: 31/12/2021.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2021

ANDRÉIA CRUZ SILVA
Pregoeira

Contratante: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe-CREA/SE, CNPJ:
13.136.890/0001-05. Contratada: MC Tech Soluções Em TI Ltda-EPP, CNPJ:
14.024.014/0001-50. Objeto: aquisição de equipamento de ar condicionado, do tipo split.
Fundamentação Legal: Lei nº. 8.666/93 e Lei nº 10.520. Valor: R$ 1.546,73. Data de
Assinatura: 17/06/2021. Vigência: 31/12/2021.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2021

A Comissão de Compras e Licitações do Conselho Regional de Farmácia do
Estado de São Paulo - CRF-SP, comunica a abertura de prazo para RECURSO, relativa à
Carta Convite nº 002/2021, ante a decisão de classificação das propostas técnicas das
licitantes, que correrá pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis (06 a 13/07), ficando as demais
intimadas a, no mesmo prazo, apresentar suas contrarrazões (14 a 20/07). A via original
dos recursos e contrarrazões deverão ser encaminhadas à Comissão de Compras e
Licitações, nos termos do item 16.3 do edital. Caso não haja interposição de recurso, a
sessão pública será retomada na data de 14/07/2021 às 09:30 horas. Havendo interposição
de recurso, a nova data de sessão pública será anunciada mediante nova publicação no
DOU e aviso no portal do CRF-SP. Os licitantes deverão acompanhar as etapas de recurso
pelo site http://portal.crfsp.org.br/geral/2213-licitacoes-em-andamento.html.

Contratante: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe-CREA/SE, CNPJ:
13.136.890/0001-05. Contratada: Metta Distribuidora Eireli, CNPJ: 33.788.611/0001-03.
Objeto: aquisição de equipamento de ar condicionado, do tipo split. Fundamentação Legal:
Lei nº. 8.666/93 e Lei nº 10.520. Valor: R$ 6.139,00. Data de Assinatura: 17/06/2021.
Vigência: 31/12/2021.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2021
Contratante: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe-CREA/SE, CNPJ:
13.136.890/0001-05. Contratada: Kiza Comércio e Serviços de Informática Ltda, CNPJ:
01.898.694/0001-99. Objeto: impressora e laminadora de cartões PVC com chip.
Fundamentação Legal: Lei nº. 8.666/93 e Lei nº 10.520. Valor: R$ 31.840,00. Data de
Assinatura: 17/06/2021. Vigência: 31/12/2021.

ELIZABETH ADANIYA
Coordenadora de Licitações e Contratos

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 11ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021

AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO
CREDENCIAMENTO Nº 1/2021

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA/SE, pessoa
jurídica de direito público sob o CNPJ 13.136.890/0001-05 vem tornar pública a ABERTURA
do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2021, cujo objetivo é a Contratação de empresa
especializada em manutenção preventiva e corretiva e serviços de instalação e
desinstalação em aparelhos de ar condicionado tipo Split e Cassete. Data de realização do
certame: 19/07/2021, às 08h30, no Portal de Compras do Governo Federal www.gov.br/compras. O edital encontra-se disponível no Portal de Compras do Governo
Federal e no site www.crea-se.org.br. Fundamentação: Lei 10.520/02 e, subsidiariamente,
Lei 8.666/93 e complementares.

O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11ª
REGIÃO - DF/G0, por intermédio da Comissão Especial de Credenciamento de Leiloeiro,
designada pela Portaria nº 40/2021, de 14 de junho de 2021, torna público o
CREDENCIAMENTO nº 01/2021. Objeto: Credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais, por
meio de chamamento público de pessoas físicas regularmente matriculadas na Junta
Comercial do Distrito Federal, com a finalidade de preparar, organizar, divulgar e
intermediar a venda, por meio de leilões públicos eventuais, de acordo com suas
necessidades, destinado ao desfazimento de bens móveis e bens automotivos que se
encontram obsoletos, pertencentes a este Conselho, em conformidade com o edital e
anexos, disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.crefito11.gov.
As solicitações de credenciamento deverão ser encaminhadas para o e-mail:
licitacao@crefito11.gov.br em até 15 (quinze) dias a contar da publicação do Edital.

Aracaju, 5 de julho de 2021.
SALATIEL DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA
Pregoeiro

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 4ª REGIÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 5285/2021. Fornecedor: Fioforte Materiais; CNPJ: 39.507.301/0001-41.
Fundamento: Art. 24, Inc. II, da Lei nº 8.666/1993, Dispensa de Licitação n° 043/2021, Nota
de empenho nº 385. Objeto: Aquisição de canaletas, luminárias e cabos. Valor: R$ 606,41.
Data do Empenho: 05/07/2021. Eng. Civil. Daniel Iglesias de Carvalho - Presidente.

Contrato nº 014/2021. Pregão Eletrônico nº 010/2021 - Processo nº 031/2021.
Contratante: CREFITO-4. Contratada: Telefônica Basil S/A, CNPJ 02.558.157/0001-62. Valor
do contrato: R$ 31.200,00. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
link de acesso à internet. Orçamento: 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet. Lei nº
8.666/93. Data da assinatura: 29/06/2021. Vigência: De 29/06/2021 a 28/06/2022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 5285/2021. Fornecedor: Completa Com. de Eletronicos Ltda; CNPJ:
20.069.991/0001-76. Fundamento: Art. 24, Inc. II, da Lei nº 8.666/1993, Dispensa de Licitação
n° 044/2021, Nota de empenho nº 384. Objeto: Aquisição de filtros de linha. Valor: R$
276,45. Data do Empenho: 05/07/2021. Eng. Civil. Daniel Iglesias de Carvalho - Presidente.

Contrato nº 013/2021. Pregão Eletrônico nº 010/2021 - Processo nº 031/2021.
Contratante: CREFITO-4. Contratada: Algar Telecom S/A, CNPJ 71.208.516/0001-74. Valor
do contrato: R$ 4.312,80. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
link de acesso à internet. Orçamento: 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet. Lei nº
8.666/93. Data da assinatura: 02/07/2021. Vigência: De 02/07/2021 a 01/07/2022.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

EDITAL Nº 1 DE 5 DE JULHO DE 2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021 - UASG 389449

DO OBJETO
Chamamento Público para seleção de propostas de eventos, projetos e
atividades de entidades científicas a serem apoiadas pelo CREFITO-4 MG na modalidade de
apoio financeiro e institucional.
CRONOGRAMA
Publicação do Edital: 06 de julho de 2021.
Recebimento de inscrições: 06 de julho de 2021 a 17 de setembro de 2021 para
apoios que impliquem em custos financeiros e 06 de julho de 2021 a 23 de novembro de
2021 para apoios que não impliquem em custos financeiros.
Período para execução dos projetos: 04 de setembro de 2021 a 16 de
novembro de 2021 para apoios que impliquem em custos financeiros e 05 de agosto de
2021 a 23 de dezembro de 2021 para apoios que não impliquem em custos financeiros.
Endereço para envio do formulário (Anexo II da Resolução CREFITO-4 MG nº 37,
de 28 de maio de 2021) ou de requerimento simples: presidente@crefito4.gov.br
Link para a Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de 2021 e seus
anexos:
https://crefitomg.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Conteudos?id=e3a60844-422d-4875b1b1-b8219b2aa156
Informações sobre a Seleção: O edital está disponível no site do CREFITO-4 MG,
onde estarão disponíveis todas as informações alusivas a esta seleção.
Dúvidas: controladoriainterna@crefito4.gov.br

Nº Processo: 003/2021. Objeto: Contratação de empresa para realizar a venda, sob
demanda, de passagens aéreas e terrestres, em âmbito nacional e internacional, incluindo
a reserva, marcação, remarcação, remessa, endosso, emissão, venda e
entrega/disponibilização de bilhetes ou ordens de passagens e quaisquer outras atividades
relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção de
passageiros, mediante requisição formal.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/07/2021 das
09h00 às 17h59. Endereço: Rua Rodolfo Jose Pinho, 66 - Jardim São Bento, - Campo
Grande/MS ou https://www.gov.br/compras/edital/389449-5-00004-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 06/07/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 16/07/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.
VICTOR HUGO SILVA
Pregoeiro
(SIASGnet - 02/07/2021) 389449-00273-2021NE011111
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021070600144
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região
(CREFITO-4 MG) torna público o presente Edital de Chamamento Público para recebimento
e seleção de propostas de apoio financeiro e institucional a eventos, projetos e atividades
de entidades científicas que visem a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional e/ou a classe
profissional.
1. Do Objeto
1.1. O presente Chamamento Público visa à seleção de propostas de eventos,
projetos e atividades de entidades científicas a serem apoiadas pelo CREFITO-4 MG na
modalidade de apoio financeiro e institucional.
1.2. O apoio poderá ser materializado por meio da concessão de passagens
aéreas, hospedagem, divulgação do evento, projeto e/ou atividade nos canais de
comunicação do CREFITO-4 MG, patrocínios ou apoios financeiros destinados à realização
de evento, projeto e/ou atividade, inclusive para a produção de materiais, entre outros,
mediante a observância do disposto na Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de
2021, e apresentação do solicitado nos Anexos I, II, III e IV desse texto normativo.
2. Dos Recursos Financeiros
2.1. Para o presente Edital foi alocado o montante de R$60.000,00 (sessenta mil
reais).
2.2. Os recursos para o presente Edital estão previstos no planejamento
orçamentário do CREFITO-4 MG para 2021 na dotação orçamentária de rubrica
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Congressos Conferências e Eventos.
3. Dos Requisitos
3.1. A proposta deve contribuir para proporcionar a exação e valorização da
classe e/ou às profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, mediante a realização de
atividades, eventos e/ou projetos que promovem ciência e atualização científica, a
capacitação continuada ao exercício profissional, o esclarecimento de questionamentos
técnico-científicos, o fomento ao exercício ético-deontológico, a autonomia profissional,
entre outras possibilidades de reconhecimento e valorização.
3.2. Poderão participar do processo seletivo entidades científicas que estiverem
regularmente constituídas como entidades privadas sem fins lucrativos.
3.3. O apoio institucional poderá ser concedido às entidades científicas que:
3.3.1. Apresentarem solicitação formal prévia, sendo 60 dias corridos a
antecedência mínima para apoios que impliquem em custos financeiros para a autarquia e
30 dias corridos a antecedência mínima para apoios que não impliquem em custos
financeiros para o CREFITO-4 MG, contendo as informações necessárias para a concessão
do apoio, tais como plano de trabalho, programação do evento/atividade, resultado
esperado, metas do projeto e estimativa de custo, quando for o caso;
3.3.2. Apresentarem contrapartida pelo apoio ao CREFITO-4 MG e/ou aos seus
profissionais circunscritos, a qual poderá ser aferida em análise dos benefícios da ação e do
seu alinhamento aos objetivos institucionais;
3.3.3. Divulgarem, claramente, o CREFITO-4 MG, por meio de sua logomarca,
sua denominação por extenso e/ou sua sigla, como apoiador ou patrocinador do evento,
projeto e/ou atividade.
4. Da Inscrição e do período de realização do projeto
4.1. A inscrição para apoios que impliquem em custos financeiros para a
autarquia deverá ser solicitada no período de 06 de julho de 2021 a 17 de setembro de
2021.
4.2. A inscrição para apoios que não impliquem em custos financeiros para a
autarquia deverá ser solicitada no período de 06 de julho de 2021 a 23 de novembro de
2021.
4.3. A inscrição para pedidos de apoio financeiro compreende o correto
preenchimento de todos os campos e envio do formulário constante no Anexo II da
Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de 2021.
4.4. Para pedidos que não envolvam apoio financeiro, poderá ser apresentado
requerimento simples no e-mail indicado no item 4.5.
4.5. A proposta deverá ser enviada para o e-mail presidente@crefito4.gov.br.
4.6. Será considerada a proposta cujo projeto seja executado no período de 04
de setembro de 2021 a 16 de novembro de 2021 para apoios que impliquem em custos
financeiros para a autarquia.
4.7. Será considerada a proposta cujo projeto seja executado no período de 05
de agosto de 2021 a 23 de dezembro de 2021 para apoios que não impliquem em custos
financeiros para o CREFITO-4 MG.
5. Da Análise e Seleção da Proposta
5.1. A proposta será analisada em duas etapas:
5.1.1. 1ª Etapa - AVALIAÇÃO - nesta etapa serão analisados e selecionados, pela
Diretoria, os pedidos em que não há custo financeiro para o CREFITO-4 MG, e pelo
Plenário, as solicitações de apoio financeiro apresentadas de acordo com o documento
constante no Anexo II da Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de 2021. Somente
serão analisados formulários entregues dentro do prazo estipulado por este edital, com
todos os campos corretamente preenchidos. O não atendimento a qualquer requisito
implica na desqualificação da proposta.
5.1.2. 2ª Etapa - HABILITAÇÃO - nesta etapa será verificada, para os pedidos de
apoio financeiro, a documentação listada no Anexo I da Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de
28 de maio de 2021. Para as propostas de apoio que não envolvam ônus financeiro para
o CREFITO-4 MG, a fase de habilitação se resumirá à apresentação de documento que
comprove a constituição como entidade privada sem fins lucrativos. O envio de
documentação somente será exigido nesta etapa, exclusivamente para as propostas
selecionadas.
5.2. O resultado da seleção será divulgado no site do CREFITO-4 MG.
6. Contrapartidas
6.1. Para a concessão do apoio a eventos, cursos e seminários, o CREFITO-4 MG
analisará a(s) proposta(s) de retorno institucional e contrapartidas. Para a aprovação, os
projetos devem prever a veiculação do logotipo do CREFITO-4 MG em todas as peças
promocionais, publicitárias e mídias de divulgação, além de apresentar alguma(s) da(s)
contrapartida(s) discriminadas a seguir:
a) desconto ou gratuidade para a participação de Fisioterapeutas e Terapeutas
Ocupacionais;
b) cessão de espaço para o CREFITO-4 MG realizar palestra ou integrar mesa de
debate, incluindo a mobilização do público participante;
c) cessão de espaço para veiculação de vídeos do CREFITO-4 MG na abertura do
evento, intervalos e/ou na abertura de cada dia, sessão ou palestra;
d) outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas.
7. Processo de Seleção
7.1. Avaliação
7.1.1. A avaliação das propostas que envolvam apoio financeiro consiste na
conferência do correto e completo preenchimento do formulário constante no Anexo II da
Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de 2021, com as informações necessárias
à apreciação do projeto, bem como do mérito do projeto pelo Plenário do CREFITO-4
MG.
7.1.2. A avaliação dos pedidos de apoio institucional que não impliquem em
custos financeiros para o CREFITO-4 MG consiste na análise do requerimento com as
informações necessárias à apreciação do projeto, bem como do mérito do projeto pela
Diretoria do CREFITO-4 MG.
7.2. Habilitação
7.2.1. As entidades autoras de propostas que visem a apoio financeiro
selecionadas serão notificadas pelo Conselho para apresentar a documentação listada no
Anexo I da Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de 2021.
7.2.1.1. Só serão concedidos apoios financeiros mediante a apresentação
completa da documentação, conforme a Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de
2021.
7.2.2. As entidades selecionadas cujas propostas de apoio não envolvam ônus
financeiro para o CREFITO-4 MG serão notificadas para apresentar documento que
comprove a constituição como entidade privada sem fins lucrativos.
7.2.3.
A
documentação
deverá
ser
enviada
para
o
e-mail
controladoriainterna@crefito4.gov.br.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021070600145
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7.3. Estando regular a documentação e após aprovação do projeto, a entidade
autora de proposta que vise a apoio financeiro selecionada deverá assinar o Termo de
Convênio de cooperação institucional e financeira constante do Anexo III da Resolução
CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de 2021.
7.4. Da publicação
7.4.1. A lista dos projetos selecionados será publicada no site do CREFITO-4
MG.
8. Da concessão do apoio financeiro
8.1. A transferência de recursos para terceiros será formalizada mediante
convênio ou instrumento congênere, cujo objeto deve ser condizente com as atribuições
do CREFITO-4 MG, visando à execução de projeto ou atividade de interesse recíproco, em
regime de mútua cooperação.
8.2. Os recursos repassados às entidades estão sujeitos à prestação de contas
junto ao CREFITO-4 MG e aos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União ou
outro que solicitar.
8.3. A concessão do apoio financeiro será feita por transferência bancária na
conta de titularidade da pessoa jurídica solicitante, a qual deverá ser informada no campo
específico da "Proposta de Solicitação de Apoio Financeiro a Evento Técnico Científico" Anexo II da Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de 2021. Não serão realizadas
concessões em contas bancárias de pessoa física ou de pessoas jurídicas diferentes da
solicitante.
8.4. O valor da cooperação financeira será repassado à entidade em única
parcela, condicionada à assinatura do Termo de Convênio de cooperação institucional e
financeira constante do Anexo III da Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de
2021.
8.5. Fica vedado o uso do recurso para aplicação em investimentos em bens
patrimoniais.
9. Da gestão do recurso financeiro e obrigações da entidade beneficiada
9.1. A entidade conveniada será gestora dos recursos financeiros concedidos
pelo CREFITO-4 MG através do apoio financeiro, comprometendo-se a:
9.1.1. Utilizar os recursos financeiros recebidos exclusivamente para fazer face
às despesas contraídas para a realização do objeto e em consonância com o projeto
apresentado;
9.1.2. Prestar contas dos gastos com os recursos financeiros repassados, em até
45 (quarenta e cinco) dias da conclusão do projeto, com a documentação que comprove a
utilização do recurso. Para esse fim, poderá ser utilizado o modelo do Anexo IV da
Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de 2021.
9.1.3. Apresentar, no ato da prestação de contas, documentos comprobatórios
da execução do projeto.
9.2. Na hipótese de apoio institucional com passagem(s) aérea(s) adquirida(s)
diretamente pelo CREFITO-4 MG mediante a empresa licitada, a prestação de contas
deverá comprovar que foi realizado o uso do(s) bilhete(s) e que ocorreu participação
do(a)(s) colaborador(a)(s) beneficiado(a)(s) no evento, atividade ou equivalente.
9.3. No caso de apoio institucional apenas com a divulgação do evento, projeto
e/ou atividade, ou demais hipóteses em que não há custos financeiros para o CREFITO-4
MG, fica a entidade solicitante dispensada de apresentar o solicitado nos Anexos I, II, III e
IV da Resolução CREFITO-4 MG nº 37, de 28 de maio de 2021.
9.4. No caso de divulgação de projeto de pesquisa, é obrigatório a apresentação
de parecer de órgão ético que aprove a realização do projeto e, se houver, a cópia do
questionário de pesquisa.
10. Das Disposições Finais
10.1. Os resultados de todas as fases do Processo de Seleção são soberanos,
ficando a critério do CREFITO-4 MG modificar datas de publicação da seleção sem aviso
prévio, não cabendo recursos.
10.2. Fica estabelecido o endereço da Internet https://crefito4.org.br/site/ para
a divulgação de informações públicas sobre o presente edital, sem prejuízo da utilização de
outros veículos de comunicação, oficiais ou não, de que o CREFITO-4 MG venha a
dispor.
10.3. O CREFITO-4 MG reserva-se o direito de divulgar o apoio institucional e de
utilizar, quando julgar oportuno, imagens e produtos do projeto em suas ações e peças de
comunicação institucional, bem como em seu portal na Internet, sem qualquer ônus
adicional ao valor de apoio ajustado. Dessa forma, os termos contratuais entre o
responsável pelo projeto e os demais envolvidos devem contemplar a cessão de direito de
utilização de imagens, ilustração, voz e produtos para as ações de comunicação do
CREFITO-4 MG, respeitados os direitos e garantias individuais garantidos na Constituição
Federal e na legislação vigente.
10.4. O ato de inscrição pressupõe plena concordância com todos os termos
deste Edital.
10.5. O presente Edital tem prazo de vigência até o dia 31 de dezembro de
2021.
10.6. Os casos omissos serão analisados pelo Diretoria do CREFITO-4 MG.
10.7. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária Federal de Minas Gerais, em Belo
Horizonte/MG, para dirimir quaisquer dúvidas e questões acerca deste Edital.
ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente do CREFITO-4 MG

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato Contratual referente a Dispensa de Licitação nº 30/2021. CONTRATANTE: Conselho
Regional de Medicina do Estado do Ceara. CONTRATADO: Serviço Federal de
Processamento de Dados, CNPJ 33.683.111/0001-07. OBJETO: Acesso online ao serviço de
correio eletrônico - SERPROMAIL. Valor: R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais).
Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 01/04/2021
a 31/03/2021. Dotação: 6.2.2.1.1.33.90.39

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
PD:024/2021, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CRM-SC, CONTRATADO: MTS & SH
TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO E CÓPIA LTDA; OBJETO: Contratação empresa para locação de
máquinas de impressoras; VALOR: R$ 3.147,52/Mensal; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.2.2.1.1.33.90.39.007; VIGÊNCIA: 02.07.2021 a 02.09.2021; EMPENHO Nº: 436 de
05.07.2021; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93; FORO Florianópolis-SC, DATA DA
ASSINATURA: 02 de julho de 2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PP: 06/2018; ESPÉCIE: Pregão; CONTRATANTE: CRM-SC, CONTRATADO: GENBERG
GERADORES LTDA; OBJETO: Contratação de empresa para locação de grupo gerador;
ALTERAÇÕES: cláusula segunda (DO VALOR), cláusula terceira (DA VIGÊNCIA), cláusula
quarta (DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA), as demais cláusulas ficam ratificadas;
FUNDAMENTO LEGAL Lei nº. 8.666/93; FORO Florianópolis-SC; DATA DA ASSINATURA: 02 de
julho de 2021.
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