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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº CRESS-MG.6ªR/5/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada (adquirentes e subadquirentes)
em solução de intermediação de pagamento por meio eletrônico, em atendimento à sede
e seccionais do CRESS/MG. Foi declarada habilitada e vencedora do certame a empresa
BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME, CNPJ 16.814.330/0001-50, no
Percentual Global de 9,69% e valor global estimado de R$ 51.630,00 (Cinquenta e um mil
seiscentos e trinta reais). Conforme leis nº. 10.520/02 e nº 8.666/93.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2020.
JEAN CARLOS JEAN FERNANDES DE BRITO

Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 1ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 927457

Proc. Adm. 12/2019. Contratada: TECNOCOPY SERIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA. CNPJ: 32.159.175/0001-32. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto
prorrogar a vigência do Contrato Nº 07/2019. Fundamento legal: Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações: Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021. Valor: R$ 4.320,00. Data da assinatura:
27/05/2020.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 24ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2020

O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 24ª REGIÃO - RO/AC, Autarquia Pública
Federal com jurisdição nos Estados do Rondônia e Acre, torna público, para conhecimento
de interessados o resultado do Edital de Chamamento Público n° 001/2020, e PAL
N°001/2020. Fundamento: artigo 24, inciso X, da Lei8.666/93. Objeto: Aquisição de 01 (um)
Imóvel que comporte a instalação da sede Administrativa do CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA 24ª REGIÃO-RO/AC, localizado no quadrante composto pelas Avenida Rio de
Janeiro e Avenida dos Imigrantes e Avenida Governador Jorge Teixeira até Avenidade
Guaporé, em alvenaria, contendo, no mínimo, o terreno, área de 450 m² (Quatrocentos e
Cinquenta Metros Quadrados), com área construída de 150 m² (Cento e Cinquenta Metros
Quadrados), no mínimo 200 m² (duzentos metros quadrados) com área para servir de
posterior construções e benfeitorias, que visem comportar a qualidade dos profissionais ali
atendidos, todo terreno com muro, para instalar e abrigar a sede em Porto Velho/RO do
(CRP24/RO-AC), destinado ao atendimento das atividades fins da administração, conforme
as especificações, condições, obrigações e demais requisitos do Memorial Descritivo (Anexo
I) do Edital de Chamamento Público nº 001/2020, que foi elaborado e publicado no dia
26/05/2020, visando a consulta de propostas de imóveis. Foram apresentados a Comissão
Permanete de Licitação (Portaria 003/2018) 02 (dois) imóveis que mais se aproximaram do
descritivo memorial, após análise técnica, restou habilitada e/ou vencedora, sendo
consignada em ata de sessão do dia 26/06/2020, às 15h35min, realizada a abertura das
propostas e escolha do imóvel habilitado e vencedor. Foi escolhido, habilitado e aprovado
para próxima fase o imóvel situado na Av. Dos Imigrantes, n° 5.109, Parque Alphaville,
bairro Rio Madeira, CEP. 76.821-471do proponete João Luis da Silva, inscrito no CPF sob o
n° 062.279.978-97, neste ato representado mediante instrumento de procuração pública na
pessoa de Ana Paula Alexandre Melo, inscrita no CPF sob o n° 220.077.842-20, sendo o
envelope protocolado sob o n° 001 do dia 25/06/2020, às 10h47min, e ainda, passará pela
aprovação da Plenária, por entender que este imóvel é o que melhor atende as
necessidades. Após a aprovação em plenária, será firmado contrato de Promessa de
Compra e Venda e, caso sejam cumpridas todas suas cláusulas pelo proprietário do imóvel,
será efetivada a compra através de dispensa de licitação. O valor a ser pago pelo imóvel
será conforme avaliação prévia apresantada na proposta, feita pelo Corretor de Imóveis
Jarbas Alexandre, inscrito no CRECI-0753/RO, a qual o avaliou em R$ 498.000,00
(quatrocentos e noventa e oito mil reais) e servirá tal avaliação como base para o preço de
compra, o qual será negociado entre as partes. Os autos do PAL, com vistas, franqueados
aos interessados, está disponível no quadro próprio de avisos dos procedimentos
licitatórios na sede em Porto Velho/RO do CRP24, para conhecimento dos interessados e
para que surta os efeitos de publicação, conforme determina a lei.

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2020
CLEIBSON ANDRÉ NUNES TORRES

Presidente

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

Processo Administrativo nº 37/2020.
O Senhor Sidney Fernandes Gutierrez, Presidente do Conselho

Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo - CORE-SP,
HOMOLOGOU, em 26/06/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2020, à
empresa NET BENEFICIOS LTDA, CNPJ 25.136.184/0001-42, cujo objeto é o
serviço de fornecimento de Vale Transporte para os colaboradores do CORE-SP,
com valor anual estimado (12 meses) de R$ 185.400,00 (cento e oitenta e
cinco mil e quatrocentos reais), autorizando a devida contratação, com arrimo
no art. 8º, XIV, decreto 10.024/19.

MAIKE ANDRÉ MARQUES
Pregoeiro
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