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2. O candidato que por qualquer motivo não apresentar a
documentação e exames, exigidos no prazo deste Edital, será eliminado do concurso, conforme previsto no item 14.8 do Edital no
001/2015.
3. O candidato apto para o desempenho do cargo será contratado.
4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
WILSON BOTTER JÚNIOR
Presidente do CRQ - 12ª Região

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA
DA 20ª REGIÃO
EDITAL Nº 1, DE 20 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2017
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 20ª REGIÃO - CRQ - XX, no uso de suas atribuições legais,
mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com
a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, torna
pública a realização de Concurso Público para provimento de vagas e
formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do CRQ-XX,
para os seguintes cargos de nível médio: Agente Administrativo e
Agente Fiscal; e para o cargo de nível superior: Advogado. 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, solicitada no período
entre 10 horas do dia 22 de março de 2017 e 23 horas e 59 minutos
do dia 24 de abril de 2017. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 55,00
(cinquenta e cinco reais) para os cargos de nível médio; e R$ 65,00
(sessenta e cinco reais) para o cargo de nível superior. 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 CRQ-XX, 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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017032300114

EVANDER LUIZ FERREIRA

Nº 57, quinta-feira, 23 de março de 2017
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preço nº 01/2017, disponível no sítio
www.crq3.org.br. Objeto: Fornecimento de Material de Limpeza e
Conservação. Fornecedores: D FREITAS DIAS COM. E SERV. LTDA EIRELI EPP, Lotes 1, 2 e 4. Valor Total: R$ 297.500,00. C.M.F.
DA SILVA MATTOS EPP, Lote 03, Valor Total: R$ 76.400,00. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. MODALIDADE DE
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 001/2017.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS NO ESTADO DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE 02/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2017
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO CEARÁ - CORE-CE, CNPJ
07.340.847/0001-64, vem por meio deste, dar Publicidade ao Ato de
Celebração de Contrato realizado com a empresa BRASLIMP
TRANSPORTES
ESPECIALIZADOS
LTDA,
CNPJ:
12.216.990/0001-89. Vigência 22/03/2017 a 22/03/2018. Valor Orçado: R$ 6.200,00 Fortaleza, 22 de Setembro de 2016

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

