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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ
EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº 371373/2019. Espécie: Contrato nº 07/2020. Contratante: CREA-PA .
Contratado: NETTCON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, CNPJ: 18.396.123/0001-59.
Objeto: Prestação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e
manutenção de um link Dedicado de acesso à internet, na velocidade de 1Mbps, fibra
ótica,banda larga, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete)
dias de semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, mediante implantação
de link comunicação de dados a ser instalado na Inspetoria de Novo Progresso-Pa do CREA-
PA. Valor Mensal: R$230,00 (Duzentos e trinta reais), totalizando R$2.760,00 (Dois mil
setecentos e sessenta reais) pelo período de 12 meses. Vigência: 31/01/2020 a
31/01/2021. Podendo sofrer alterações conforme a Lei nº 8.666/93, mediante termo
aditivo.

Processo nº 365399/2019. Espécie: Contrato nº 08/2020. Contratante: CREA-PA .
Contratado: PROVECOM INTERNET LTDA, CNPJ: 18.528.090/0001-53. Objeto: Prestação de
serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link
Dedicado de acesso à internet, na velocidade de 3Mbps, fibra ótica, banda larga, com
disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias de semana, a partir
de sua ativação até o término do contrato, mediante implantação de link comunicação de
dados a ser instalado na Inspetoria de Cametá-Pa do CREA-PA. Valor Mensal: R$320,00
(Trezentos e vinte reais), totalizando R$3.840,00 (Três mil, oitocentos e quarenta reais)
pelo período de 12 meses. Vigência: 31/01/2020 a 31/01/2021. Podendo sofrer alterações
conforme a Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.

EDITAL Nº 1, DE 31 DE JANEIRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA/PA, torna
público a realização de Processo Seletivo Simplificado - PSS, para provimento de vagas em
funções temporárias de Agente Administrativo, que reger-se-a pelas instruções contidas no
Edital de Abertura nº 01/2020, com vencimentos de R$1.116,29 (um mil, cento e dezesseis
reais e vinte e nove centavos. As contratações, de caráter temporário, dar-se-ão nos
municípios de Belém, Canaã dos Carajás, Monte Alegre e Oriximiná no Estado do Pará.

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período 00h01min do dia 06
de fevereiro de 2020 às 23h59min do dia 07 de fevereiro de 2020 e deverão ser efetuadas
no endereço eletrônico: selecao@creapa.org.br.

Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam na
íntegra do Edital publicado no site do CREA-PA.

JEFERSON CORDEIRO LIMA
Superintendente Administrativo

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo e de Prorrogação nº C-058/2015, firmado entre o CREA-SP
e a empresa Numeria Informática Ltda. CNPJ 05.371.908/0001-25. Aditamento:
Prorrogação do Contrato C-058/2015, por mais 12 (doze) meses, a partir de 30 de
dezembro de 2019. Modalidade: Processo L-123/2015 Data da Assinatura: 20/12/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo e de Prorrogação nº C-052/2016, firmado entre o CREA-SP
e a empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda. CNPJ 00.028.986/0001-08. Aditamento:
Prorrogação do Contrato C-052/2016-PROJUR, por mais 12 (doze) meses, a partir de 20 de
dezembro de 2019. Modalidade: Processo L-155/2016 Data da Assinatura: 20/12/2019.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020

Contrato nº: 02/2016. Processo Administrativo nº: 09/2015 -. Contratante: Conselho
Regional de Farmácia do Estado do Pará - CRF/PA. Contratado: J. G. Serviços De Segurança
E Monitoramento Ltda Me. CNPJ sob o nº 10.528.665/0001-26. Objeto: Prorrogação do
prazo constante na CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, ora aditado
por mais 12 (doze) meses a contar de 27 de janeiro de 2020, com fundamento legal no
inciso II, Art. 57 da lei 8.666/1993, e acréscimo no percentual de 7,3179% (sete inteiros e
três mil, cento e setenta e nove décimos de milésimos por cento), de acordo com índice
IGPM acumulado dos últimos 12 (doze) meses, conforme previsão contratual. Valor Global:
R$ 8.405,88 (oito mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos). Função
Programática: Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação de Bens e Imóveis:
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007. Data de Assinatura: 27/01/2020.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE
JA N E I R O

33.661.414/0001-10

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2019

Torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 018/2019 que teve como
finalidade a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de ar condicionado, incluindo o fornecimento de peças, e teve como
vencedora a empresa ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº
24.988.359/0001-87, que ofereceu o valor total global de R$ 75.671,00 (Setenta e cinco mil
seiscentos e setenta e um reais).

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020.
TANIA MARIA LEMOS MOUÇO

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 2ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019

Homologo a Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico n° 003/2019,
adjudicada e homologado após recurso à licitante vencedora OGVIG SEGURANÇA E
VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA , inscrita no CNPJ sob nº 26.344.455/0001-18, no valor
de R$ 598,304,33 (quinhentos e noventa e oito mil trezentos e quatro reais e trinta
e três centavos) que ofertou o menor preço, para prestação de serviços de Vigilancia
Patrimonial não Armada.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020
WILEN HEIL E SILVA

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 4ª REGIÃO
EDITAL DE CITAÇÃO

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, localizado à Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, Belo
Horizonte/MG, neste ato representado pelo(a) Instrutor(a), Dr(a). Marina Viveiros Trajano
Cruz, designado(a) pelo Presidente do CREFITO-4, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público,
a todos que o presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante o
CREFITO-4 o processo disciplinar nº 39019/2019, movido em face de DANIELE SILVEIRA DE
ARAUJO, por infringência às normas contidas na Resolução COFFITO nº 471/2016 e,
também, aos arts. 15 e 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75. Tendo em vista que o
profissional encontra-se em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital de
citação, com prazo de 10 (dez) dias à partir de sua publicação, para CITAR DANIELE
SILVEIRA DE ARAUJO, portador(a) do CPF 10377157724 e RG 129380325, filho(a) de HELIO
JOSÉ DE ARAÚJO e REGINA DE FATIMA SILVEIRA DE ARAUJO para, querendo, apresentar
defesa no prazo de 10 (dez) dias, úteis, a contar da publicação do presente edital, nos
termos do art. 11, § 1º, inciso IV e § 3º, da Resolução COFFITO nº 423/2013. Para constar
lavrou-se o presente.

MARINA VIVEIROS TRAJANO CRUZ
Instrutora

EDITAL DE CITAÇÃO

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 4ª (quarta) Região - CREFITO-4, localizado à Rua da Bahia, nº 1148/831,
centro, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu Presidente, Dr.
Anderson Luís Coelho, em cumprimento ao art. 6º, da Res. COFFITO nº 471/2016, torna
público, a todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento, que em reunião
plenária ocorrida em 16 de agosto de 2019 foi julgado, dentre outros, o processo
disciplinar n º 17019/2019, movido em face do(a) Fisioterapeuta CAMILA DONIZETTI G.
FRANCHI FERREIRA, inscrito(a) no CREFITO-4 sob o nº61523F, portador(a) do RG: MG-
11.930.319 e CPF: 04625113679, filho(a) de ESTEVAM FRANCHI NETO e NAIR DONIZETTI
GRATIERI FRANCHI - Resultado do julgamento: Acórdão 202/2019 "acordam os
Conselheiros do CREFITO-4, por unanimidade, em reconhecer a prática da infração
disciplinar que lhe fora imputada e aplicá-lo (a) a penalidade de uma anuidade, nos termos
do voto da(a) Conselheiro(a) Relator(a)". Portanto, fica o(a) profissional acima
identificado(a) devidamente intimado(a) para que, querendo, interponha recurso, no prazo
de 30 dias, a contar da publicação do presente edital (Art. 8º da Resolução COFFITO n º
471/2016).

ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, localizado à Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, Belo
Horizonte/MG, neste ato representado pelo(a) Instrutor(a), Dr(a). Daniela Rodrigues Villani,
designado(a) pelo Presidente do CREFITO-4, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público, a
todos que o presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante o
CREFITO-4 o processo disciplinar nº 9419/2019, movido em face de BARBARA AURORA
BONIFACIO, por infringência às normas contidas na Resolução COFFITO nº 471/2016 e,
também, aos arts. 15 e 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75. Tendo em vista que o
profissional encontra-se em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital de
citação, com prazo de 10 (dez) dias à partir de sua publicação, para CITAR BARBA R A
AURORA BONIFACIO, portador(a) do CPF 12443477606 e RG MG-18.931.038, filho(a) de
CONRADO BONIFACIO NETO e SOLANGE RUFATO BONIFACIO para, querendo, apresentar
defesa no prazo de 10 (dez) dias, úteis, a contar da publicação do presente edital, nos
termos do art. 11, § 1º, inciso IV e § 3º, da Resolução COFFITO nº 423/2013.

DANIELA RODRIGUES VILLANI
Instrutora

EDITAL DE CITAÇÃO

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, localizado à Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na
cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo Instrutor, Dr(a). José Avelino de
Melo Júnior, designado pelo Presidente do CREFITO-4, Dr. Anderson Luís Coelho, torna
público, a todos que o presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante
o CREFITO-4, o processo disciplinar nº 01020/2020, movido em face do(a) Dr(a).
ARQUIMEDES AUGUSTO PENHA, por infringência às normas contidas na Resolução COFFITO
nº 471/2016 e, também, aos arts. 15 e 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75. Tendo em
vista que o profissional encontra-se em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente
edital de citação, com prazo de 10 (dez) dias à partir de sua publicação, para CITAR
ARQUIMEDES AUGUSTO PENHA portador(a) do CPF 06183962848e RG MG- 10.613.036,
filho(a) de JUDITE POLIZATO PENHA, para querendo, apresentar defesa no prazo de 10
(dez) dias, à contar da publicação do presente edital, nos termos do art. 11, § 1º, inciso IV
e § 3º, da Resolução COFFITO nº 423/2013.

JOSÉ AVELINO DE MELO JÚNIOR
Instrutor

EDITAL DE CITAÇÃO

Pelo presente edital, o Plenário do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 4ª (quarta) Região - CREFITO-4, localizado à Rua da Bahia, nº 1148/831,
centro, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo seu Presidente, Dr.
Anderson Luís Coelho, em cumprimento ao art. 6º, da Res. COFFITO nº 471/2016, torna
público, a todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento, que em reunião
plenária ocorrida em 27/09/2019 foi julgado, dentre outros, o processo disciplinar n º
21019/2019, movido em face do(a) Fisioterapeuta ADRIANA DE OLIVEIRA VARGAS,
inscrito(a) no CREFITO-4 sob o nº194354F, portador(a) do RG: MG13187009 e CPF:
00683216198, filho(a) de FRANCISCO CHERUBINO VARGAS e ALZIRA DE OLIVEIRA VARGAS
- Resultado do julgamento: Acórdão 253/2019 "acordam os Conselheiros do CREFITO-4, por
unanimidade, em reconhecer a prática da infração disciplinar que lhe fora imputada e
aplicá-lo (a) a penalidade de 75% (setenta e cinco por cento) de uma anuidade, nos termos
do voto da(a) Conselheiro(a) Relator(a)". Portanto, fica o(a) profissional acima
identificado(a) devidamente intimado(a) para que, querendo, interponha recurso, no prazo
de 30 dias, a contar da publicação do presente edital (Art. 8º da Resolução COFFITO n º
471/2016).

ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, localizado à Rua da Bahia, nº 1148/831, centro,
Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo(a) Instrutor(a), Dr(a). Marina Viveiros
Trajano Cruz, designado(a) pelo Presidente do CREFITO-4, Dr. Anderson Luís Coelho, torna
público, a todos que o presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que tramita
perante o CREFITO-4 o processo disciplinar nº 39419/2019, movido em face de DA N I E L A
GONCALVES DE SOUSA MACIEL, por infringência às normas contidas na Resolução COFFITO
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