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ativa e posterior cobrança judicial. Notificamos, também, a pessoa jurídica FL Com. De
Peixes Ltda, que se encontra em local incerto e não sabido, acerca do ofício nº
871/20.

MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA NEVES
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS
EDITAL Nº 1, DE 18 DE JUNHO DE 2021

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

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS - CRO-GO,
no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização de CONCURSO PÚBLICO para
provimento de vagas em cargo de nível superior (Advogado), mais formação de cadastro
de reserva do quadro de pessoal do CRO-GO.

O edital normativo válido, com todas as normas e os requisitos para a
participação no CONCURSO PÚBLICO, pode ser obtido no endereço eletrônico:
www.quadrix.org.br, durante o período de inscrições.

INSCRIÇÕES: Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço
eletrônico http://www.quadrix.org.br, entre as 10 horas do dia 21 de junho de 2021 e 23
horas e 59 minutos do dia 10 de agosto de 2021, observado o horário oficial de
B r a s í l i a / D F.

TAXAS DE INSCRIÇÃO: O valor da taxa de inscrição será de R$ 65,00 (sessenta
e cinco reais).

REQUISITOS BÁSICOS: Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e
portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12,
§ 1º, da Constituição Federal; estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos; estar
em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também
com as militares; possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo de sua inscrição,
conforme anexo I deste edital; ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data
da contratação; ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; não
ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação em
cargo público; não ter outro vínculo trabalhista ou acadêmico que possa conflitar com sua
função e horário de trabalho no CRO-GO bem como estar devidamente habilitado para a
ocupação; e cumprir as determinações do edital.

O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados a
tempo de conseguir o registro e o respectivo número antes do término do período de
inscrições. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente excluído do Concurso
Público o candidato que utilizar o CPF de outra pessoa, sem direito a ressarcimento de
valores.

DR. RENERSON GOMES DOS SANTOS, CD CROGO 11337

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021

Processo Licitatório nº 008/2021.
Objeto: Fornecimento de Materiais e Equipamentos de Informática para o CRO-

PR.
O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, nos termos da

lei n. 10.520, de 17/07/2002, HOMOLOGA todos os procedimentos realizados pela
Pregoeira e Equipe de apoio e, ADJUDICA os itens do referido pregão a favor das licitantes
como segue: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - FLAUTEC - Vencedora do Item: ( 1 ) no
Valor Total de R$ 18.459,75; BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA-EPP -
Vencedora dos Itens: ( 2, 3, 4 ) Valor Total de R$ 45.539,98.

Curitiba/PR, 10 de Junho de 2021.
AGUINALDO COELHO DE FARIAS, CD

Presidente do CRO/PR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2021
O Conselho Regional de Odontologia do Paraná torna público aos interessados

a realização do Pregão Eletrônico nº 05/2021, para a Contratação de empresa para
fornecimento do cartão vale-cultura com tarja magnética ou chip de segurança aos
Colaboradores do CRO/PR, que atendam às condições, quantitativos e especificações
mínimas estabelecidas no referido Edital e Anexos, proposta de Menor Preço (Maior
Desconto sobre a taxa de administração da contratada) para o objeto. Edital disponível no
Site do CRO/PR www.cropr.org.br/licitacoes; a partir de 24/06/2021; às 10h. Endereço:
Avenida Manoel Ribas nº 2281, Mercês - Curitiba-Pr. Entrega das Propostas: até
08/07/2021, às 10h. Abertura das Propostas: 08/07/2021, às 10h30. Todas as operações
serão realizadas no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

Curitiba, 16 de Junho de 2021.
MARILZA RODRIGUES DE PAULA

Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO CRO-PE Nº 106/2021. Pregão Presencial nº 04/2021. Objeto:
Aquisição de tablets para o setor de Fiscalização do CRO/PE. Adjudicada: GM
COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ de nº 40.001.712/0001-40, com o valor global do
contrato de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recife/PE, 18 de junho de 2021.
EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS

Presidente do CRO/PE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2021

O CRO-PE torna público que realizará licitação sob a modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto
a aquisição de material de consumo para o CRO-PE, conforme quantitativo,
especificações e condições constantes no Edital do Pregão e seus anexos, disponíveis
no Portal da Transparência no Site do CRO-PE. Processo CRO-PE nº 120/2021.
Recebimento das propostas até o dia 01 de julho de 2021, às 09 horas, início da
Sessão Pública.

Recife/PE, 21 de junho de 2021.
ALEXANDRE NUNES HERCULANO

Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO
DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - UASG 927461

Nº Processo: L-16/2021. Objeto: Contratação de licença de uso de software na modalidade
SaaS (software as a servisse - software como serviço) para emissão da folha de pagamento
necessário ao departamento de recursos humanos do Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Estado de São Paulo. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/06/2021 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 14h00. Endereço: Avenida da Liberdade, N° 1.000, 16°
Andar, Liberdade - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/927461-5-00015-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 21/06/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/07/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de discordância existente entre as
especificações e/ou condições do objeto descritas no COMPRASNET e as estabelecidas
neste edital, prevalecerão as últimas.

PAULO EDUARDO REIF DE JESUS NETTO JUNIOR
Supervisor de Compras, Licitações e Contratos
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