##ATOEXTRATO DE CONTRATO
##TEX A) Espécie: 1º Termo Aditivo – prorrogação do contrato
que entre si fazem o Conselho Regional de Medicina do Estado de
Sergipe e a Empresa Implanta Informática Ltda; b) Objeto:
prestação de serviços de manutenção dos sistemas SISCONT –
Sistema de Contabilidade, SIPRO – Sistema de Pagamento,
Recebimento e Orçamento e do SISPAT – Sistema de Controle
Patrimonial; c) Regência Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
d) Dotação Orçamentária: 33.40.02.17 – Serviços de
Processamento de Dados; e) Prazo: 1º de janeiro de 2009 a 31 de
dezembro de 2009; f)Signatários: pela Contratante, Henrique
Batista e Silva, pela Contratada, Emílio Gonçalves Mota e
Fernando da Silva Bortoli.
##ASSConselheiro Henrique Batista e Silva
##CARPresidente – CREMESE

##ATOEXTRATO DE CONTRATO
##TEX a) Espécie: Termo de contrato n.º01/2010 que entre si
fazem o Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe e a
empresa Júlio Prado Vasconcelos; b) Objeto: contratação de empresa
para fornecimento de gênero alimentícios e material de copa e
cozinha; c) Modalidade de licitação: dispensa de licitação d)Regência
legal: artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93; e) Dotação orçamentária:
3.3.30.02 - gêneros de alimentação, 3.3.30.08 - material de cama,
mesa, copa e
cozinha e 3.3.30.99 - outros materiais de
consumo;f)Número e data do empenho da despesa: gêneros de
alimentação n.º01 de 12/01/2010, material de cama, mesa, copa e
cozinha n.º 03 de 12/01/2010 e outros materiais de consumo n.º02 de
12/01/2010 g)Valor do contrato:R$6.040,50 (seis mil e quarenta reais
e cinqüenta centavos) parcela única; h)valor a ser pago no exercício
corrente: R$6.040,50 (seis mil e quarenta reais e cinqüenta centavos);
i) Signatários: pela Contratante, Paulo Amado Oliveira, pela
Contratada,Maria Antônia Cabral Monteiro.s.
##ASSConselheiro Paulo Amado Oliveira
## Vice - Presidente no exercício da presidência - CREMESE
##ATOEXTRATO DE CONTRATO
##TEX O Presidente do Conselho Regional de Medicina do
Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
torna público que fará realizar dia 22 (vinte e dois) de fevereiro de
2010, no Auditório do Edifício Sede deste Conselho, localizado na
Rua Boquim, 589, Centro, às 19h00 (dezenove) horas em primeira
convocação e às 20h00 (vinte) horas em segunda convocação,
Assembléia Geral para prestação de contas do exercício de 2009,
ficando desta forma, convidados os profissionais regularmente
inscritos e em pleno gozo de seus direitos.
Aracaju, 25 de janeiro de 2010.
##ASSHenrique Batista e Silva
## Presidente - CREMESE
##ATOEXTRATO DE CONTRATO
##TEX a) Espécie: Termo de contrato n.º01/2010 que entre si
fazem o Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe e a
empresa Júlio Prado Vasconcelos; b) Objeto: contratação de empresa
para fornecimento de gênero alimentícios e material de copa e
cozinha; c) Modalidade de licitação: dispensa de licitação d)Regência
legal: artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93; e) Dotação orçamentária:
3.3.30.02 - gêneros de alimentação, 3.3.30.08 - material de cama,
mesa, copa e
cozinha e 3.3.30.99 - outros materiais de
consumo;f)Número e data do empenho da despesa: gêneros de
alimentação n.º01 de 12/01/2010, material de cama, mesa, copa e
cozinha n.º 03 de 12/01/2010 e outros materiais de consumo n.º02 de
12/01/2010 g)Valor do contrato:R$6.040,50 (seis mil e quarenta reais
e cinqüenta centavos) parcela única; h)valor a ser pago no exercício
corrente: R$6.040,50 (seis mil e quarenta reais e cinqüenta centavos);
i) Signatários: pela Contratante, Paulo Amado Oliveira, pela
Contratada,Maria Antônia Cabral Monteiro.s.
##ASSConselheiro Paulo Amado Oliveira
## Vice - Presidente no exercício da presidência - CREMESE

