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CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO

No aviso de licitação, Pregão Nº 10/2011 publicado no D.O.
de 12/07/2011, Seção 3 Pág. 136, Onde se lê: Anexo I-Item 7.3 Capa:
papel couche fosco 180gr/m2, impressão 4x4 cores e Item 7.4 Miolo:
8 páginas em couche fosco 120gr/m2, impressão 4x4 cores Leia-se :
Anexo I - Item 7.3 Capa: papel couhe fosco entre 170g e 180gr/m2,
impressão 4x4 cores e Item 7.4 Miolo: 8 paginas em couche fosco
entre 110g e 120gr/m2, impressão 4x4 cores

(SIDEC - 15/07/2011) 389133-00001-2011NE000023

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

EDITAL Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2011

Fazemos saber aos interessados que, de acordo com o artigo
22 da Resolução/CFF nº 458/06 (DOU de 18/01/07, Seção 1, pp.
66/71), em obediência a alínea "r" do artigo 6º, da Lei nº 3.820/60,
com redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.120/95, considerando os
autos dos processos administrativos eleitorais nºs 000989/2011,
000991/2011, 000992/2011, 000993/2011, 000994/2011,
000995/2011, 000996/2011, 000998/2011, 000999/2011,
001000/2011, 001001/20011, 001002/2011, 001003/2011,
001004/2011, 001005/2011, 0001006/2011, 001007/2011,
001008/2011, 001009/2011, 001010/2011, 001011/2011,
001012/2011, 001013/2011, 001014/2011, 001015/2011,
001016/2011, 001017/2011 e 0000997/2011, respectivamente, cons-
tantes de vagas para funções públicas de Conselheiros dos Conselhos
Federal e dos Regionais de Farmácias dos Estados de Acre, Alagoas,
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande
do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, To-
cantins, Pará e o Distrito Federal, que estarão abertas as inscrições
para registro de candidaturas, no período de 1º a 12 de agosto de
2011, para as funções públicas de diretores dos Conselhos Regionais
de Farmácia dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ba-
hia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins, Pará e Dis-
trito Federal, referente ao biênio 2012/2013, com início em
01.01.2012 até 31.12.2013, devendo os interessados se inscrever por
chapas completas, discriminando as funções de Presidente, Vice-Pre-
sidente, Secretário-Geral e Tesoureiro. Nos Conselhos Regionais dos
Estados do Acre, Amapá, Ceará, Piauí e Sergipe, as chapas deverão
ser formalizadas pelos conselheiros regionais integrantes do plenário
regional. Igualmente, no mesmo período de 1º a 12 de agosto de
2011, estarão abertas as inscrições para registro de candidaturas às
funções públicas de conselheiros regionais, com mandato para o qua-
driênio 2012/2015, com início em 01.01.2012 e término em
31.12.2015, para os Conselhos Regionais dos Estados do Amazonas,
Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grade do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina,
São Paulo, Tocantins, Pará e o Distrito Federal, constates das se-
guintes vagas: CRF/AM: 04 (quatro) vagas para conselheiro regional
titular e 01 (uma) vaga para suplente; CRF/BA: 04 (quatro) vagas
para conselheiro regional titular e 01 (um) vaga para suplente;
CRF/ES: 04 (quatro) vagas para conselheiro regional titular;
CRF/GO: 04 (quatro) vagas para conselheiro regional titular e 01
(uma) vaga para suplente; CRF/MA: 03 (três) vagas para conselheiro
regional titular e 01 (uma) vaga para suplente; CRF/MG: 04 (quatro)
vagas para conselheiro regional titular e 01 (uma) vaga para suplente;
CRF/MS: 05 (cinco) vagas para conselheiro regional titular e (01)
uma vaga para suplente; CRF/MT: 04 (quatro) vagas para conselheiro
regional titular e (01) uma vaga para suplente; CRF/PB: 05 (cinco)
vagas para conselheiro regional titular e 02 (duas) vagas para su-
plente; CRF/PE: 08 (oito) vagas para conselheiro regional titular e 01
(uma) vaga para suplente; CRF/PR: 04 (quatro) vagas para con-
selheiro regional titular e 01 (uma) vaga para suplente; CRF/RJ: 04
(quatro) vagas para conselheiro regional titular e 01 (uma) vaga para
suplente; CRF/RN: 12 (doze) vagas para conselheiro regional titular e
03 (três) vagas para suplente; CRF/RS: 04 (quatro) vagas para con-
selheiro regional titular e 01 (uma) vaga para suplente; CRF/RO: 03
(três) vagas para conselheiro regional titular e 01 (uma) vaga para
suplente; CRF/SC: 04 (quatro) vagas para conselheiro regional titular
e 01 (uma) vaga para suplente; CRF/SP: 04 (quatro) vagas para
conselheiro regional titular e 01 (uma) vaga para suplente; CRF/TO:
06 (seis) vagas para conselheiro regional titular e 01 (uma) vaga para
suplente; CRF/PA: 03 (três) vagas para conselheiro regional titular e
03 (três) vagas para suplente; CRF/DF: 04 (quatro) vagas para con-
selheiro regional titular e 01 (uma) vaga para suplente; e no CRF/RR:
01 (uma) vaga para conselheiro regional titular e 03 (três) vagas para
suplente, para o mandato complementar 2012/2013. Não há vagas
para conselheiros regionais ou suplentes nos CRF´s dos Estados do
Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Piauí e Sergipe. Finalmente, estarão
abertas inscrições por chapas completas para registro de candidaturas
nas funções de Conselheiro Federal e Suplente, para o quadriênio
2012/2015, com início em 01.01.2012 e término em 31.12.2015, na
representação dos CRF´s dos Estados de Alagoas, Ceará, Espírito

Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São
Paulo e Pará. É facultado aos atuais suplentes de conselheiros re-
gionais, concorrerem para as funções de conselheiros efetivos. Por
ocasião do registro de candidatura, deve o interessado atender aos
seguintes requisitos: a) ser brasileiro; b) estar com inscrição pro-
fissional definitiva, no quadro de farmacêuticos aprovada pelo Ple-
nário do respectivo CRF, até a data de encerramento do prazo de
inscrição de candidatos; c) não estar proibido de exercer a profissão;
d) apresentar ficha de identificação profissional; e) estar quites com a
Tesouraria do Conselho; f) ter, no mínimo, três (3) anos de inscrição
em CRF. As inscrições encerrar-se-ão às 18h00min horas do dia 12
de agosto de 2011. As eleições ocorrerão no dia 10 de novembro de
2011, na sede do Conselho Regional de Farmácia, podendo, ainda,
ocorrer nas seções e subseções da jurisdição do inscrito, bem como
pela Internet, desde que solicitada autorização ao Conselho Federal de
Farmácia, sob pena de nulidade dos votos que, porventura, venham a
ser apurados nas seções ou subseções ou modalidades que não te-
nham sido autorizadas a funcionar, conforme disposto no Regula-
mento Eleitoral, sendo o voto exercido por correspondência, pre-
sencial (cédula, urna eletrônica desde que previamente solicitada) e
pela Internet, observando-se que o voto presencial (cédula, urna ele-
trônica) e votação pela Internet invalida eventual voto por corres-
pondência, garantindo-se, assim, a contagem de uma única votação
válida por farmacêutico eleitor. As apurações serão feitas exclusi-
vamente na sede do Conselho Regional de Farmácia respectivo, res-
salvada autorização em outros locais, após prévia solicitação. O Pre-
sidente do Conselho Federal de Farmácia expedirá as instruções ne-
cessárias ao Pleito Eleitoral, bem como a nomeação do respectivo
representante eleitoral do CFF, junto aos Conselhos Regionais de
Farmácia.

JALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo CFFa: 007/2011
Objeto: Serviços de fotolitos, impressão, provas e acabamento de
pastas formato fechado 22x32cm em 4/0 cor com uma bolsa, papel
cartão supremo 250g com laminação nacional brilho.
Valor total: R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais)
Espécie: Dispensa de licitação - Ordem de Fornecimento Nº
0 3 / 2 0 11
Contratante: Conselho Federal de Fonoaudiologia
Contratado: Elite Comércio e Serviços gráficos Ltda

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011

O Presidente do COFECON torna público o resultado de
julgamento da Tomada de Preços nº 02/2011. Objeto: Contratação de
empresa especializada em Assessoria e Consultoria Parlamentar. Ven-
cedora do certame: Empresa KFZ Consultoria legislativa, orçamen-
tária e auditoria LTDA - CNPJ: 11.787.415/0001-30. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/1993. Processo nº 15.082/2011 A Ata da Sessão
Pública está disponível no site www.cofecon.org.br - Link: "Lici-
tações".

WALDIR PEREIRA GOMES

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

EXTRATO DE CONTRATO

PAD nº. 232/2011. Contratada: MUNDISEG Vigilância Ltdª. Objeto:
prestação de serviços de segurança. Valor Global: R$ 19.500,00 (de-
zenove mil e quinhentos reais). Dotação Orçamentária: 3.1.32.17,
Congressos, Convenções e Conferências e Simpósios. Modalidade de
Licitação: Pregão Presencial. Fundamento: Lei nº. 10.520/02. Data da
Assinatura: 05/07/2011.

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.
CONTRATADA: Guinaweb Ateliê Design.Valor total: R$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais.). Vigência: 90 (noventa) dias. Objeto: Ela-
boração de documentário alusivo ao dia do Técnico em Radiologia,
resultante de regular Procedimento Licitatório N. 049/2011. Brasília,
1 5 / 0 7 / 2 0 11 .

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação dos serviços de agenciamento de viagens com
fornecimento de passagens. Processo n° 2011/000172 - Pregão Ele-
trônico n° 010/2011. Contrato n° 20/2011. Contratada: ARS SER-
VIÇOS TURÍSTICOS LTDA. Início 24/06/2011; Valor do Contrato:
R$ 44.293,13; Fundamentação Legal: Lei 8.666/93.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 1 5 / 2 0 11

Considerando o disposto na ata de fls.249 e seguintes, em
cotejo com as demais informações constantes nos autos do processo
administrativo n° 2011/000477, referente à licitação sob a modalidade
de Pregão Eletrônico, que tem por objeto a contratação dos serviços
de administração e gerenciamento de combustíveis, torna pública a
adjudicação do objeto à empresa BIG CARD ADMINISTRADORA
DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA, declarada vencedora do cer-
tame com a apresentação da proposta no valor de R$ 10.200,00 e
HOMOLOGO o procedimento licitatório, dando como válidos os atos
praticados pelo Pregoeiro do CRA/RJ ao longo deste processo. De-
cisão ratificada pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças,
Carlos Roberto Fernandes de Araujo e pelo Presidente, Wagner Si-
queira.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 1 6 / 2 0 11

Considerando o disposto na ata de fls.211 e seguintes, em cotejo
com as demais informações constantes nos autos do processo administra-
tivo n° 2010/000409, referente à licitação sob a modalidade de Pregão Ele-
trônico, que tem por objeto a contratação dos serviços de circuito dedicado
de acesso à internet, torna pública a adjudicação do objeto à empresa
MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, declarada vencedora do
certame com a apresentação da proposta de R$ 239.000,00, para o período
de um ano, e HOMOLOGO o procedimento licitatório, dando como vá-
lidos os atos praticados pelo Pregoeiro do CRA/RJ ao longo deste processo.
Decisão ratificada pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Car-
los Roberto Fernandes de Araujo e pelo Presidente, Wagner Siqueira.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2011.
ADOLPHO S. OLIVEIRA

Coordenador

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
1ª REGIAO

EDITAL DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLO-
GIA - 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) - CRBio-01, Autarquia Federal com
personalidade jurídica de direito público, no uso de suas atribuições,
conforme Lei nº 6.684/79 e alterado pela Lei nº 7.017/82 e regulamen-
tado pelo decreto-lei nº 88.438/83, bem como de acordo com as dis-
posições regimentais da entidade, CONVOCA o candidato aprovado e
classificado em 7º lugar no teste seletivo para o cargo de Agente Fiscal,
regido pelo Edital nº 1/2009, cujo resultado foi divulgado no Diário
Oficial da União nº 162, página 140, do dia 25 de agosto de 2009, Sessão
3, o Senhor MARCIO LUIZ ZANIBONI - RG 10.717.050-4, nomeado
por meio da Portaria CRBio-01 nº 04/2011, de 08 de julho de 2011. O
candidato deverá comparecer à sede deste Conselho, Departamento/Di-
visão de Recursos Humanos, situado à Rua Manoel da Nóbrega, nº 595,
cjs 121/122, no dia 08/08/2011, a partir das 08h30m, munido do original
da Carteira de Trabalho, para posse. O não comparecimento do can-
didato convocado por este edital no endereço supracitado, no prazo es-
tabelecido, será considerado desistente. Neste caso, serão convocados os
candidatos com classificação imediatamente posterior.

WLADEMIR JOÃO TADEI

5ª REGIÃO

EDITAL Nº 1, DE 27 DE JUNHO DE 2011
SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 1/2011

O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, torna público,
para conhecimento dos interessados, a realização de Processo Seletivo
Simplificado nº 01/2011, destinado a selecionar candidatos para o qua-
dro de pessoal do CRBio-05, conforme discriminação a seguir: Cargo:
Assistente Administrativo. Local de Trabalho: Recife/PE, Fortale-
za/CE, Salvador/BA, Natal/ RN. Vagas: Recife/PE - 01; Fortaleza/CE -
01; Salvador/BA - Cadastro de Reserva; Natal/RN - Cadastro de Re-

serva; Salário Inicial: R$ 1.188,00 (Um mil cento e oitenta e oito
reais). As inscrições serão realizadas até o dia 29/07/2011, das 12 às 18
h, na sede do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio-05)
ou em suas delegacias, conforme endereços: a) RECIFE/PE - Rua Ar-
quimedes de Oliveira, nº 187, Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50.050-
510; b) FORTALEZA/CE - Av. Barão de Studart, 2360, SL. 1904, Edf.
Torre Quixadá, Dionísio Torres, Fortaleza /CE - CEP: 60120-002; c)
SALVADOR/BA - Av. Oceânica, 551, Sala 110, Edf. Centro Comercial
Barra Center, Barra, Salvador/BA - CEP: 40140-130; d) NATAL/RN -
Av. Prudente de Morais, 551, SL 705, Centro Empresarial Djalma

Marinho, Petrópolis, Natal/RN - CEP: 59020-400. No ato da inscrição,
os candidatos deverão apresentar: curriculum vitae devidamente com-
provado, cópia do documento de identificação, cópia do certificado de
conclusão do ensino médio e 02 (duas) fotos 3x4 recentes. As provas
ocorrerão no dia 05/08/2011 a partir das 14 h, no local onde realizar a
inscrição, conforme endereços acima descritos. Os candidatos deverão
acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a presente
seleção na secretaria da sede ou da delegacia onde realizar a inscrição
ou junto ao site eletrônico do CRBio-05 (www.crbio5.org.br).

JOSÉ ROBERTO FEITOSA SILVA
Conselheiro Presidente

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

.
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