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Há quatro anos começava uma caminhada cheia 
de propósitos e metas. Com tanto trabalho, o 
tempo passou depressa e hoje é possível conferir 
as marcas de uma gestão feita com Inovação e 
Responsabilidade.

O CRBM-3 colecionou realizações, conquis-
tas e cumpriu a meta traçada para o quadriênio 

2019/2022, mesmo diante da pandemia da Covid-19, que durante dois anos trouxe 
preocupações e necessidades de adaptações.

O Relatório de Gestão a que o leitor terá acesso apresenta um compilado das 
atividades e ações do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-3). O 
objetivo é o de apresentar aos biomédicos e também aos órgãos de controle o 
resultado da atuação dos gestores em prol da profissão.

O Relatório está disponível no site www.crbm3.gov.br para download. 

Assessoria de Imprensa – CRBM-3

Palavras mais buscadas extraídas do site no período de janeiro a outubro de 2022
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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE
Superar sempre a melhor meta. É isso que nos motiva. Não perder o foco. Miramos na va-
lorização da Biomedicina e do biomédico. A missão à qual nos colocamos é a de fortalecer, 
unir e propagar a importância do profissional para a sociedade. Com grande satisfação 
apresentamos este Relatório de Gestão que traz um resumo da atuação da chapa Inovação 
e Responsabilidade, que comandou o Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-
3) entre janeiro de 2019 a dezembro de 2022.

Ao longo desse período promovemos a Biomedicina por meio de programas de educa-
ção continuada, colaborando com a aquisição de competências gerais para as habilitações 
biomédicas, tanto para os profissionais quanto para os acadêmicos.

Continuaremos trabalhando em defesa da inclusão dos cargos para os profissionais 
em concursos públicos e processos seletivos. Intensificamos os contatos com gestores 
públicos repassando esclarecimentos com o objetivo de incluir o biomédico na saúde mu-
nicipal por meio dos Planos de Cargos e Salários. 

Praticamos ações solidárias num momento em que houve a necessidade de nos manifes-
tarmos diante das dificuldades de muitas famílias, que sentiram com mais intensidade os efei-
tos econômicos da pandemia. Orgulho dessa categoria que aderiu maciçamente à iniciativa.

Estivemos à frente da organização de quatro congres-
sos, dos quais um brasileiro e internacional de Biomedici-
na, e ousamos incluir na programação pela primeira vez 
um congresso voltado à Biomedicina Estética. O sucesso e 
o reconhecimento da categoria foram unânimes.

A estruturação do Planejamento Estratégico do CRBM-
3 proporcionou uma visão macro da nossa atuação e nos 
permitiu mapear aspectos específicos que precisam ser 
melhorados. Assim várias adequações foram colocadas 
em prática. 

Outra demanda urgente que recebeu nossa atenção e 
continuará recebendo é disseminar informações claras en-
tre a categoria sobre as responsabilidades de cada entida-
de ligada à Biomedicina – Conselho, Associação, Sindicato.

Agora reeleito para estar à frente do CRBM-3 no perí-
odo de 2023/2027 reforço o compromisso ao que me foi 
confiado e juntamente com os novos conselheiros atuar 
com o mesmo empenho, inovação, ética que têm rendido 
bons frutos. Assim, com união e transparência seguimos 
confiantes para realizar mais do que planejamos.

Junte-se a nós. Saudações biomédicas!

Renato Pedreiro Miguel
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FUNÇÃO  
DO CONSELHO 
REGIONAL DE 
BIOMEDICINA

Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito pú-
blico, com autonomia administrativa e financeira. Com 
sede e foro em Goiânia (GO) e jurisdição nos estados de 
Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais e Distrito Fede-
ral, o Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-
3) é órgão normativo, consultivo, orientador, disciplinador 
e fiscalizador do exercício da profissão.

Tem por finalidade cumprir e fazer cumprir a legisla-
ção que regulamenta o exercício da profissão de biomédi-
co e a fiscalização das atividades prestadas no campo da 
Biomedicina por pessoas físicas e jurídicas. Ao promover a 
orientação, fiscalização e ações de valorização da Biome-
dicina, o CRBM-3 zela pela saúde da população.

Tem ainda como competência o registro de profis-
sionais e estabelecimentos de saúde, emissão de docu-
mentos de identidade profissional, emissão de certidões 
e atestados diversos. 

A estrutura, a organização e o funcionamento dos 
Conselhos de Biomedicina estão estabelecidos no Regi-
mento Interno Padrão, aprovado pela Resolução nº 054, de 
17 de novembro de 2000, pelo Conselho Federal de Biome-
dicina (CFBM), entidade hierarquicamente superior. Para 
saber mais acesse o site www.crbm3.gov.br

COMPOSIÇÃO DO CRBM-3 GESTÃO 2019/2022 
Dr. Renato Pedreiro Miguel Presidente

Drª. Roumayne Lopes Ferreira Vice-Presidente

Dr. Jhonathan Gonçalves da Rocha 1º Secretário

Dr. Renato Ângelo da Silva 2º Secretário 

Dr. Wesley Francisco Neves 1º Tesoureiro

Dr. Mauro Marques Ferreira Junior 2º Tesoureiro

Dr. Lázaro da Silva Dutra Junior Conselheiro Titular

Drª. Lídia Maria Pinto de Lima Conselheira Titular

Dr. Luciano Teixeira Gomes Conselheiro Titular

Dr. Bruno Gatti Bavuzo Coelho Pereira Conselheiro Titular

Drª. Aline Kelen Vesely Reis Conselheira Suplente

Drª. Ana Paula de Araújo Santos Conselheira Suplente

Dr. Antônio Batista Vilas Boas Conselheiro Suplente

Dr. Antônio de Castro Rezende Conselheiro Suplente

Drª. Cirlane Silva Ferreira Conselheira Suplente

Dr. Chafic Lays Conselheiro Suplente

Dr. Farley Eleandro Costa Conselheiro Suplente

Dr. João Roberto de Morais Gonçalves Conselheiro Suplente

Dr. Luiz André Tavares da Silva Conselheiro Suplente

Dr. Rony Marques de Castilho Conselheiro Suplente
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MISSÃO

Orientar e fiscalizar o 
profissional Biomédico 
para torná-lo cons-
ciente da importância 
de sua conduta ética, 
promovendo o desen-
volvimento da Biomedi-
cina com qualidade na 
prestação dos serviços 
de forma inovadora e 
atuar como fator de 
proteção da sociedade.

VISÃO

Atuar com inovação e 
qualidade nos serviços 
prestados de orienta-
ção e de fiscalização 
da classe Biomédica, 
valorizando o profissional 
e buscando o reconheci-
mento e a credibilidade 
por parte da sociedade.

VALORES

Compromisso social, 
humanização, reconheci-
mento, responsabilidade, 
transparência, profis-
sionalismo, segurança, 
credibilidade, ética. 

OR OR 
GANO GANO 

GRAMAGRAMA

Plenário

Diretoria

Secretaria

Assistente 
de Diretoria

Financeiro

Secretária da 
Comissão de Ética

Vice Presidência

Imprensa

Presidência

Gerência 
Executiva

Gestão de 
Contratos e Cobrança

Atendimento 
e Registro

Unidades de 
Atendimento

GO, DF, MG, MT, TO

Tesouraria

Gerência 
de Fiscalização

Fiscais 
Biomédicos

Assessorias
Jurídica
Tecnologia da Informação
Contábil e de RH
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ESTRUTURA 
DO CRBM-3
Seccionais e delegacias

O CRBM-3 é formado por 
cinco (05) Seccionais 
e três (03) Delegacias. 
Todas as unidades de 
atendimento possuem 
estrutura própria e de 
pessoal contratado 
através de concurso 
público para a melhor 
atuação junto aos profis-
sionais e à sociedade.

Seccional Goiás Goiânia (Sede)

Endereço Rua 112, 137, QD 36F LT 51, 
Setor Sul, CEP 74085-150

Horário de atendimento 08h às 17h

Seccional Mato Grosso Cuiabá

Endereço Avenida Bosque da Saúde, 322, Qd 33, 
Bairro Bosque da Saúde, CEP 78050-070

Horário de atendimento 09h às 13h e das 14h às 18h (horário de Brasília)

Seccional Tocantins Palmas

Endereço Quadra ARSE 51 (504 S), Alameda 10, s/nº, Lt 05, 
Plano Diretor Sul, CEP 77021-686

Horário de atendimento 08h às 12h e das 13h às 17h
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REINAUGURAÇÃO DAS SECCIONAIS DO CRBM-3

PALMAS (TO)
Em setembro de 2022 ocorreu a reinauguração da Sec-
cional do CRBM-3 na capital tocantinense. A nova Casa do 
Biomédico é mais ampla e terá espaço reservado para a 
realização de eventos e reuniões ampliando as possibili-
dades de contato com a categoria. 

CUIABÁ (MT)
Já em outubro de 2022 foi a vez da unidade de atendi-
mento no Mato Grosso ser reinaugurada.  O novo espaço 
contratado para abrigar o CRBM-3 em Cuiabá também é 
mais amplo e permitirá distribuir melhor o administrativo, 
a fiscalização e outras atividades voltadas ao atendimento 
do profissional biomédico. 

DIPLOMAÇÃO DE DELEGADOS

A função do delegado é representar o CRBM-3 junto aos 
biomédicos, à comunidade e autoridades locais, auxiliar a 
entidade nos contatos com as instituições de ensino e re-
presentar o Conselho em eventos, entre outros. No quadri-
ênio 2019-2022 houve nomeações de delegados do CRBM-3 
em Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Rondonópolis (MT), 
Palmas (TO), Montes Claros (MG), Ipatinga (MG) e Cuiabá (MT).

Seccional Distrito Federal Brasília

Endereço SCS quadra 7, 100, Bloco A, Sala 804, 
Edifício Torre Pátio Brasil, CEP 70307-901

Horário de atendimento 08h às 12h e das 13h às 17h

Seccional Minas Gerais Belo Horizonte

Endereço Rua Gonçalves Dias, 3010, 
Bairro Santo Agostinho, CEP 30140-094

Horário de atendimento 08h às 17h

Delegacias Minas Gerais

Divinópolis

Endereço Rua Santo Antônio, 420, Sl 501, 
Centro, CEP 35500-041

Horário de atendimento 08h às 12h e das 13h às 17h

Montes Claros

Endereço Rua Tupinambás, 13, Sala 613, 
Bairro Melo – CEP 39401-509

Horário de atendimento 08h às 12h e das 13h às 17h

Uberaba

Endereço Rua Senador Feijó, 95, 
Bairro Estados Unidos, CEP 38015-080

Horário de atendimento 08h às 12h e das 13h às 17h
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COMISSÕES

COMISSÃO DE ÉTICA
DR. RONY MARQUES DE CASTILHO
Presidente 

A Comissão tem como principal norteador dos trabalhos o Código de Ética do Profissional 
Biomédico, que foi atualizado em 2020, a partir da Resolução CFBM nº 330. Ao longo do pe-
ríodo houve  significativa redução dos processos instaurados, resultado da atualização das 
legislações, da fiscalização com foco na orientação e na maior aproximação entre CRBM-3 
e a categoria biomédica.

COMISSÃO 
FISCAL, 
LICITAÇÃO E 
PATRIMÔNIO
DR. LÁZARO DA SILVA DUTRA JUNIOR
Presidente 

Ao avaliar os controles e procedimentos internos para a 
emissão de relatórios contábeis e financeiro, essa Comis-
são tem a incumbência ainda de aprovar os processos 
licitatórios, uma vez que a Comissão Permanente de Li-
citação e a Equipe de Planejamento de Contratação estão 
vinculada a esta comissão.

Fundamentada nos princípios da isonomia, legalida-
de, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
probidade administrativa, vinculação ao instrumento con-
vocatório, julgamento objetivo e demais correlatos, como 
a transparência, a Comissão Permanente de Licitação e a 
Equipe de Planejamento de Contratação são formadas por 
três servidores efetivos.

Compete à Comissão Permanente de Licitação, em 
consonância com a Constituição Federal, Lei nº 14.133/2021, 
Lei nº 10.520/2002 e demais legislações e atos normativos 
que disciplinam ou vierem a disciplinar a matéria, pro-
cessar e julgar as licitações referentes às aquisições de 
bens, contratação de serviços, obras e locação de bens 
móveis no âmbito do CRBM-3. Competirá, ainda, observar 
todas as regulamentações internas e apresentar à autori-
dade superior relatório anual dos trabalhos realizados pela 
Comissão, além de outros que vierem a ser solicitados a 
depender da necessidade.

ANOS 2019 2020 2021 2022

Processos instaurados 301 61 26 8

Processos Julgados 12 9 13 1

Advertências, multas e/ou censura 10 6 8 0

Suspensão 0 0 1 0

Não admissibilidade 8 8 1 1

Conciliações 0 1 1 1

Recursos 1 0 0 0

Absolvição 2 2 4 1
   

ANOS 2019 2020 2021 2022

Reuniões 12 12 12 10
    

Divididas em cinco, cada Comissão tem 
suas especificidades e se reúnem regularmente

As Comissões Permanentes do Conselho Regional de Bio-
medicina – 3ª Região (CRBM-3) são constituídas no início 
de cada gestão para assessorar a presidência em assuntos 
específicos e pertinentes às atribuições da entidade. 

São cinco as Comissões: Ética; Fiscal, Licitação e Pa-
trimônio; Social, Eventos e Promoção de Classe; Ensino, 
Docência e Científica e Suspensão e Cancelamento. 

As comissões se reú-
nem periodicamente con-
forme a demanda e com 
número de membros va-
riados. Confira o volume 
de atividades referentes 
ao quadriênio 2019/2022.
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COMISSÃO 
SOCIAL, 
EVENTOS E 
PROMOÇÃO 
DE CLASSE
DRª ROUMAYNE LOPES FERREIRA
Presidente 

A promoção de eventos é um reflexo da visão integradora 
da gestão com a categoria biomédica. Confira os eventos 
promovidos por essa Comissão ao longo do quadriênio. 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
 » Sorteio Fast Escova Hidratação. Parceria através da As-
sociação de Biomédicos da 3ª Região (ABM-3) com a fran-
quia de beleza, com oferta de hidratação de cabelo em 
todas as unidades localizadas nas capitais da jurisdição.

 » Live: Mulheres na Biomedicina. Bate papo com Roumay-
ne Lopes Ferreira (vice-presidente do CRBM-3); Janaína 
Naumann (Conselheira do CFBM) e Stéfani Kárita da Silva 
(biomédica do Exército Brasileiro) e sorteios de cortesia 
para Congresso On-Line de Biomedicina.

 
 » Live: Protagonismo da Mulher na Pandemia. Bate papo 
com Roumayne Lopes Ferreira (vice-presidente do 
CRBM-3), Tânia Agostinho (biomédica), Stéfani Kárita da 
Silva (biomédica do Exército Brasileiro) e Luciane de An-
drade Agostinho (biomédica).

2022

2020

 » Workshop Mulher Biomédica: expectativa X realidade. Pa-
lestra e bate papo entre biomédicas e sorteios de brindes.

2019

Campanha de Vacinação contra a gripe
 » Realizada na Seccional do CRBM-3, em Goiânia (GO), no 
dia 26 de abril, teve o apoio da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Goiânia (GO), que enviou as doses da va-
cina contra os vírus da influenza A/H1N1, A/H3N2 e B.

TREINAMENTO MOTIVACIONAL 
 » Para todos os colaboradores e fiscais com foco no atendimento de excelência ao bio-
médico. Conduzido pelo conselheiro Mauro Marques Ferreira Júnior, biomédico, coaching 
sistêmico e life coaching.
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COMISSÃO DE ENSINO, 
DOCÊNCIA E CIENTÍFICA
DR. JHONATHAN GONÇALVES DA ROCHA
Presidente 

2022

 » Membros desta Comissão integraram a Comissão Científica do XVII Congresso Brasileiro 
de Biomedicina e V Congresso Internacional de Biomedicina. Eles foram os responsáveis 
pela programação de palestras, minicursos e mesas redondas.

2021

 » Habilidades Biomédicas é o programa de Educação Continuada proposto pela Asso-
ciação de Biomédicos da 3ª Região (ABM-3) e Conselho Regional de Biomedicina – 3ª 
Região (CRBM-3) com o objetivo de prover aprendizado ao longo da carreira e também 
oportunizar para os acadêmicos de Biomedicina compreensão mais detalhada sobre as 
habilitações da profissão. Com transmissão remota e totalmente gratuito, o programa de 
Educação Continuada – Habilidades Biomédicas é itinerante e conta com a parceria de 
Instituições de Ensino Superior. Durante o ano de 2021, foram realizadas sete (07) edições 
do programa.

COMISSÃO DE 
SUSPENSÃO E 
CANCELAMENTO
DR. WESLEY FRANCISCO NEVES 
Presidente 

Biomédicos, técnicos, tecnólogos e estabelecimentos de 
saúde que decidirem, pelas mais diferentes razões, deixar 
de exercer a atividade profissional temporária ou defini-
tivamente devem apresentar requerimento expresso de 
cancelamento ou de suspensão. O requerimento pode ser 
impresso no site do CRBM-3 e enviado às unidades aten-
dimento mais próximas pelos Correios ou entregue pesso-
almente. As solicitações são analisadas pela Comissão e 
após submetidas à aprovação pelo Plenário. 

ANOS 2019 2020 2021 2022

Reuniões 12 12 12 10
    

Você Sabia? 
Em 2019, o Conselho Regional de Biomedicina 
– 3ª Região completou 30 anos de implantação. 
Para comemorar a data, naquele ano o CRBM-3 
ganhou um selo especial de aniversário nas 
cores verde e dourado. O selo estampou o 
material gráfico e foi publicado no site e nas 
redes sociais.
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ENTIDADES

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CFBM)

O Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) foi instituído pela Lei 6.684, de 3 de setem-
bro de 1979, que regulamenta a profissão do Biomédico. Suas principais funções são criar 
resoluções que normatizam a área de atuação, habilitação profissional, responsabilidade 
técnica, pagamento de anuidade, documentação pertinente à inscrição da pessoa jurídica 
e conduta profissional de acordo com o código de ética.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOMEDICINA (ABBIOM)

A Associação Brasileira de Biomedicina (ABBIOM) tem atendimento ao público em São Paulo 
(SP), na Casa do Biomédico, e em Brasília (DF), na sede do Conselho Federal de Biomedicina 
e é constituída por profissionais e por acadêmicos de Biomedicina.  É a responsável por 
aplicar a Prova de Título de Especialista para os biomédicos. Por intermédio da ABBIOM são 
realizadas atividades científicas, culturais e de congraçamento profissional. A finalidade é 
reciclar, especializar e contribuir com o aprimoramento científico, cultural e ético. 

ASSOCIAÇÃO DE BIOMEDICINA DA 3ª REGIÃO (ABM-3)

A Associação de Biomédicos da 3ª Região (ABM-3) atua em conjunto e cumpre as mesmas 
finalidades da ABBIOM, com exceção da aplicação de prova de títulos, nos estados de Goiás, 
Tocantins, Mato Grosso e Minas Gerais. A ABM-3 trabalha, juntamente com sua diretoria e 
associados, para a promoção do conhecimento por meio de cursos, congressos e eventos 
diversos. Dessa forma, colabora na valorização profissional e na promoção do mercado 
de trabalho.  Inaugurada em 1979 com o nome de Associação de Biomédicos do Estado de 
Goiás (Abego), a entidade cresceu, ampliou o alcance de suas atividades. 

MAIS PRÓXIMAS
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ASSESSORIAS
Quatro assessorias prestam auxílio às atividades administrativas do Conselho Regional de 
Biomedicina – 3ª Região.  Segue-se abaixo o resumo do que é realizado a partir das atri-
buições de cada uma.

ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA

Organizar a agenda da Presidência e Diretoria; confirmar presença da Presidência e da Di-
retoria em eventos diversos, através de e-mail, ofício ou telefone;  registrar os documentos 
a serem expedidos no sistema do protocolo de correspondências expedidas; redigir e digi-
tar ofícios conforme os padrões adotados pela autarquia, sempre conferindo a formatação 
e a ortografia utilizada e encaminhar para assinatura da Presidência e/ou demais membros 
da Diretoria; confeccionar e publicar portarias no âmbito da competência da Presidência; 
preparar pauta das reuniões da Diretoria e da Plenária; receber as correspondências des-
tinadas à Presidência, conferir, registrar a informação no sistema de protocolo, despachar 
com a Presidência, acompanhar a tramitação, prestar informações, intermediar solicita-
ções e arquivar; acompanhar e dar andamento aos e-mails da Ouvidoria, repassando-os à 
Diretoria; e executar outras atividades inerentes ao cargo, de mesma natureza e nível de 
complexidade, a critério do Conselho.

Você Sabia? 
A Ouvidoria é um canal onde os profissionais 
registrados no Conselho e demais cidadãos 
podem se manifestar por meio de sugestões, 
reclamações, elogios etc. Todos os e-mails são 
respondidos. Esse feedback colabora com o 
aperfeiçoamento dos processos no CRBM-3.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Conferir a atualização diária do site; elaborar clipping; par-
ticipar de eventos de interesse da categoria e colaborar na 
organização dos mesmos; sugerir pautas que promovam a 
profissão de biomédico; elaborar e postar peças e comuni-
cados de interesse do CRBM-3 nas mídias; redigir roteiros 
de vídeos e materiais institucionais; atender e respon-
der as demandas dos profissionais pelas redes sociais e 
e-mail; propor e implementar estratégias de comunica-
ção com o objetivo de fortalecer a imagem institucional 
do CRBM-3 e do profissional junto à mídia e à sociedade; 
criar mailing; gerenciar os conteúdos on-line; elaborar e 
acompanhar a produção de todo material gráfico (folders, 
cartazes, livros, revistas, folhetos etc) e outros que se fizer 
necessários e articular com as Assessorias de Imprensa do 
Sistema CFBM/CRBM´s, entre outros.

ASSESSORIA JURÍDICA

Elaborar pareceres jurídicos em assuntos diversos e redação das atas; assessorar o presi-
dente, os membros da Diretoria e conselheiros em assuntos jurídicos de interesse do CRBM-
3, inclusive na esfera criminal e cobranças de dívidas em atraso dos profissionais inscritos 
no Conselho; acompanhar as ações de execução fiscal; assessoria e consultoria em pro-
cessos administrativos disciplinares e de sindicância; propositura de ações civis públicas 
e mandado de segurança em defesa dos interesses da profissão biomédica; assessorar 
nas reuniões da Diretoria, Plenária e Comissões, nos processos licitatórios, aos agentes e 
processos de fiscalização, em reuniões da Comissão de Ética e processos éticos; analisar 
e elaborar contratos e documentos em geral; reunir-se periodicamente com as assessorias 
jurídicas dos demais Conselhos Regionais e Conselho Federal de Biomedicina, entre outros.
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ASSESSORIA CONTÁBIL E DE RECURSOS HUMANOS

Elaborar o projeto de orçamento plurianual de investimentos em conformidade com as 
normas e procedimentos do Conselho Federal de Biomedicina amparados nos princípios 
da Administração financeira e contábil. Analisar e contabilizar receitas e despesas. Montar 
e emitir balancetes e balanços e demais demonstrativos contábeis, orçamentário, finan-
ceiro e patrimonial; receber e conferir documentos orçamentários, financeiros e realizar 
a classificação de despesas. Elaborar planilhas financeiras, orçamentárias e patrimoniais 
de forma a permitir o conhecimento e acompanhamento das variáveis e volume das pre-
visões da receita, limitações das despesas e dos compromissos assumidos; conciliar as 
contas bancárias; fornecer elementos para relatórios; elaborar quadros demonstrativos e 
levantar dados estatísticos; realizar análise da evolução de receita; classificar e contabi-
lizar a arrecadação; empenhar, liquidar despesas e encaminhar ao setor financeiro para 
pagamento e providenciar atos necessários à análise orçamentária das contas e balanços 
tempestivamente para apreciação do plenário. Atualizar o controle patrimonial do exercício 
vinculado; classificar e cadastrar o patrimônio geral realizando incorporações e baixas e as 
devidas correções de valores dos elementos patrimoniais com auxílio da comissão patri-
monial; atender aos prazos de prestações de contas e entrega de relatórios determinados 
pelo CFBM. Elaborar folha de pagamento dos empregados, observando todas as rotinas 
trabalhistas do quadro de pessoal, inclusive de autônomos e pró-labores, calcular encargos 
sociais e rescisões trabalhistas, e controlar impostos retidos dos empregados, emitir e 
observar todas as guias previdenciárias e tributárias. Assessorar a Tesouraria em suas 
atividades; parametrizar aplicativos contábeis, fiscais e de suporte; administrar fluxo de 
documentos contábeis financeiros e patrimoniais; escriturar livros fiscais, livros contábeis, 
gerar diário/razão; controle de Folha de Pagamento; controle do relatório de ponto; envio do 
Relatório de Gestão para o Tribunal de Contas da União. Outras atribuições não especifica-
das, mas que fazem parte da área contábil, financeira, patrimonial e de pessoal.
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COMUNICAÇÃO
Canal de informações entre 
autarquia, profissionais e sociedade

Você Sabia? 
Um dos trabalhos da Assessoria de Imprensa 
é intermediar o diálogo entre o CRBM-3 e os 
jornalistas dos meios de comunicação e das 
redes sociais, seja por meio de notas, artigos, 
entrevistas e outras, provendo informações 
relacionadas à saúde e à Biomedicina aos 
veículos de comunicação. 

O CRBM-3 está presente nas principais mídias sociais: Fa-
cebook, Instagram e YouTube. Em 2019, o Facebook conta-
va com 12 mil seguidores e, em 2022, chegou aos 17 mil. Já 
no Instagram, uma das redes que mais crescem, alcançou 
xxxx seguidores até novembro de 2022. Confira os núme-
ros no período 2019-2022).
 

Seguidores no Facebook 17,8 mil

Seguidores no Instagram 12,4 mil

Acessos site* 268,6 mil

Newsletter 39

Revistas 2

Mídia espontânea em TV, Rádio e Jornal 128

Vídeos no YouTube 21

Números de janeiro de 2019 até novembro de 2022
*Exceto alguns meses referentes a 2019

REVISTA DO CRBM-3

A Revista do CRBM-3 é uma publicação institucional anual 
elaborada pela Assessoria de Imprensa. As duas edições 
publicadas – 2019-2020 e 2021 -  têm formato digital para 
facilitar o acesso de todo o público. Foram impressas ape-
nas uma centena de cada um dos exemplares para arqui-
vo, envio aos conselheiros federais e regionais e algumas 
autoridade e/ou agentes públicos contatados pelos dire-

tores em função dos assuntos de interesse da 
Biomedicina. A Revista apresenta um resumo 
das atividades realizadas durante o ano, arti-
gos e entrevistas. 

CRBM-3 NA MÍDIA 

O CRBM-3 na Mídia é uma seção no site www.crbm3.gov.br 
que agrupa todas as publicações relacionadas à entidade 
e aos seus conselheiros divulgadas em jornais, revistas, 
emissoras de TV e rádios, blogs e YouTube etc, sejam 
veículos locais ou nacionais. Ali você encontra o link de 
acesso a todas as publicações resultantes de mídia espon-
tânea. Quer conhecer? Clique em https://www.crbm3.gov.
br/inicio-separador/crbm-3-na-midia

2019 - 2020

2021
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EVENTOS CONGRESSOS PROMOVIDOS COM APOIO DO CRBM-3 

2022

 » 1º Encontro do Leste Mineiro de Biomedicina. Outubro, Ipatinga (MG).
 » Congresso Sul Mineiro de Laboratórios Clínicos - X Edição. Agosto, São Lourenço (MG).
 » XVII Congresso Brasileiro de Biomedicina, V Congresso Internacional de Biomedicina e I Con-
gresso Brasileiro e Internacional de Biomedicina Estética (CBBM 2022). Junho, Goiânia (GO). 

 » Áurea Congresso Brasileiro de Estética e Harmonização. Abril, Brasília (DF).

2020

 » XVII Congresso Brasileiro de Biomedicina e V Congresso Internacional de Biomedicina 
On-line. Novembro, Goiânia (GO)

2019

 » Congresso Mineiro. Novembro, Belo Horizonte (MG).
 » 3º Congresso de Biomedicina do Centro-Oeste (CBCO).  Outubro, Brasília (DF).

Congresso Mineiro 2019

BIOMEDICINA SOLIDÁRIA

A ação encabeçada pelo CFBM com adesão dos CRBM´s 
mobilizou toda a categoria biomédica para uma gran-
de arrecadação de donativos em todo o País. Entidades 
e estabelecimentos de saúde e de educação aderiram 
como pontos de coleta. Todos os alimentos arrecadados 
ajudaram milhares de famílias em situação de inseguran-
ça alimentar. A campanha 2022 segue até dezembro. Veja 
abaixo o balanço da primeira edição, realizada em 2021.

2021

Centenas de famílias foram beneficiadas com 
as arrecadações da terceira região repassadas 
a entidades filantrópicas localizadas onde há 
unidades de atendimento do CRBM-3

225 cestas de alimentos

170 pacotes de bolachas

268 un. caixas de leite

110 un. leite achocolatado

6 kg de canjicas

Cobertores

Roupas seminovas

Abertura CBBM2022

 CRISTINA DOURADO

 TAMIRES MARTINS 
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HOMENAGENS
Troféus, 
Medalhas 
e Certificados

2022

Medalha e Certificado “Biomédico do Ano”
 » CFBM e CRBM´s identificaram e homenagearam bio-
médicos das mais diversas habilitações, acadêmicos, 
influenciadores das redes sociais, coordenadores de 
cursos, presidentes de Sindicatos e todos os envolvidos 
em propagar a Biomedicina com ética e compromisso. 
A escolha foi feita entre os próprios biomédicos que su-
geriram nomes. Houve também algumas indicações dos 
Conselhos Regionais. 
Total de medalhas e certificados entregues: 150

Diploma Biomédico Honorário: 
 » Entregue pelo CFBM e CRBM´s em reconhecimento às 
personalidades não graduadas em Biomedicina, mas 
que prestaram relevantes serviços à profissão. Home-
nagem feita durante o XVII Congresso Brasileiro de Bio-
medicina e V Congresso Internacional de Biomedicina, 
em junho de 2022, em Goiânia (GO).
Total de diplomas: 2

Diploma biomédico honorário Carina Alves

Diploma biomédico honorário Ciene Sueli Rocha Machado

 C
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2021

Troféu de reconhecimento a ações preventivas contra a Covid-19 (2020/2021)
 » Profissionais biomédicos, estabelecimentos e órgãos públicos de saúde foram homena-
geados com um troféu pelo envolvimento e pelas estratégias montadas para enfrenta-
mento à pandemia em iniciativas individuais e coletivas. “Esta foi uma forma simbólica 
de reconhecimento às equipes de saúde e profissionais que atuaram de diferentes ma-
neiras na prevenção, tratamento e vacinação contra o coronavírus”, destacou o presiden-
te Renato Pedreiro Miguel. 
Total de troféus entregues: 10

2020

Certificado 
Mérito Acadêmico

 » Entregue pelo CRBM-3 
por ocasião da Colação 
de Grau aos alunos que 
se destacaram durante 
a graduação em Biome-
dicina.
Total: 2

2019

Certificado Mérito Biomédico
 » Biomédica Maria Augusta Menezes, durante o 3º Con-
gresso de Biomedicina do Centro-Oeste (CBCO), em no-
vembro de 2019, em Brasília (DF). 
Total: 1

Medalha de Mérito Profissional
 » Dr. Sérgio Antonio Machado: Condecoração entregue a personalidades biomédicas que se 
destacaram pelo apoio à Biomedicina. Contemplados: Cláudio Lôbo Mecenas; Luiz André 
Tavares da Silva; R ony Marques de Castilho e Ciene Sueli Rocha Machado, durante o 3º 
Congresso de Biomedicina do Centro-Oeste (CBCO), em novembro de 2019, em Brasília (DF).
Total: 4
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2020

Durante a versão on-line do XVII Congresso Brasileiro e 
V Internacional de Biomedicina, foi transmitido uma live 
show com a dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo 
pelo canal do CRBM-3 no YouTube. 

Live show dia do biomédico 2020

COMEMORAÇÕES  
Dia do Biomédico – 20 de novembro: A data foi celebra-
da todos os anos sempre destacando as contribuições do 
profissional para a saúde das pessoas. Mensagens do pre-
sidente direcionadas aos biomédicos foram divulgadas no 
site e nas redes sociais, além do envio para os profissio-
nais através do e-mail marketing. Em todos os anos foram 
oferecidos café da manhã aos profissionais que visitaram 
as Seccionais ou as Delegacias.

2022

Outdoors em pontos estratégicos nas cidades onde há 
unidades de atendimento homenagearam os profissionais 
pela data.

2019

Manhã de recepção nas 
unidades de atendimento 
do CRBM-3 em Goiás, To-
cantins e Distrito Federal 
com entrega de sacolas 
em TNT e caneta para os 
visitantes.

2021

Café da Manhã para con-
fraternização da cate-
goria em Goiás e Minas 
Gerais.

Outdoor dia do biomédico 2022
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PROJETOS
Os projetos e as participações do CRBM-3 em diferentes 
programas e eventos ao longo dos últimos quatro anos 
promoveu o fortalecimento da relação com diferentes en-
tidades e órgãos públicos, estabelecimentos de saúde e 
instituições de ensino superior.

CRBM-3 QUER OUVIR VOCÊ

O projeto foi implantado em julho de 2021 com o objeti-
vo de aproximar ainda mais o Conselho dos profissionais 
biomédicos. Tem como proposta ouvir as sugestões, ne-
cessidades e dúvidas dos profissionais sempre presen-
cialmente, já que consiste na visita dos conselheiros aos 
estabelecimentos de saúde onde haja profissionais bio-
médicos em atuação. 

Para o presidente Renato Pedreiro Miguel o “CRBM-3 
quer ouvir você” é muito importante, pois não se trata de 
fiscalização, mas de contato pessoal entre conselheiros 
e profissionais para um diálogo aberto e que norteará as 
ações naquilo que for atribuição do Conselho.

 

ANOS 2021 2022

Visitas 05 03

*dados referentes até novembro de 2022

AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS

Audiência Pública MP BH

 » Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde – Palmas (TO)
 » Ministério Público de Minas Gerais – Belo Horizonte (MG) 
 » Prefeitura Municipal de Ipameri – (GO)
 » Câmara Municipal de Juiz de Fora – (MG)
 » Secretaria Municipal de Juiz de Fora – (MG)
 » Prefeitura de Pouso Alegre – (MG) 
 » Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete – (MG)
 » Câmara Municipal de Divinópolis – (MG)
 » Secretaria Municipal de Saúde – (MG)
 » Câmara Municipal de Sinop – (MT)
 » Secretaria Municipal de Sinop – (MT)
 » Prefeitura de Paracatu – (MG)
 » Câmara Municipal de Paracatu – (MG)
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CONGRESSO NACIONAL DE 
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
DE SAÚDE (CONASEMS)
2022

XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Campo 
Grande (MS). Prefeitos, secretários e outros agentes públicos recebem material com con-
teúdo informativo sobre a profissão e os profissionais biomédicos. O objetivo é convencer 
para a importância da criação do cargo de biomédico e inclusão nos planos de cargo e 
salários dos municípios, o que garante a contratação por meio de concurso público.  

Conasems MS 2022 

2021 / 2020

Não houve participação, devido à pandemia da Covid-19.

2019

XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems), em Brasília. Durante a plenária do 
evento, os secretários elaboraram a Carta de Brasília. O 
documento reitera o compromisso com o SUS Universal.

Conasems 2019 

OUTRAS AÇÕES 
REUNIÕES FCFAS E FCRAS E ASCOP
Entre 2019 e 2022, o Fórum dos Conselhos Federais e Fórum dos Conselhos Regionais da 
Área de Saúde, que reúne representantes de 12 Conselhos Profissionais esteve em reunião, 
em média, a cada três meses. Em 2021, os Fóruns tiveram papéis preponderantes na luta 
pela vacinação dos profissionais de saúde.

Já a Associação dos Conselhos e Ordens Profissionais Regulamentadas do Distrito 
Federal (Ascop-DF), que tem em seu rol 12 Conselhos Profissionais e atua para a defesa 
dos interesses das profissões regulamentadas, totalizou 03 reuniões com participação do 
CRBM-3, desde a sua implantação em 2019.

SAÚDE INTEGRAL
Realizado conjuntamente com outros Conselhos Profissio-
nais, no dia 6 de abril de 2019, no Parque Jornalista Edu-
ardo Couri (Barragem Santa Lúcia), em Belo Horizonte (MG) 
para celebrar o Dia Mundial da Saúde. 

LIVES
Durante a pandemia da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, 
as lives ajudaram o CRBM-3 a manter contato com os pro-
fissionais biomédicos, acadêmicos e a sociedade por meio 
da participação dos conselheiros. Total: 17
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MARCHA 
DOS PREFEITOS
2022

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios – Centro Internacional de Convenções em Brasília. 

Marcha 2022

2021 / 2020

Não houve participação, devido à pandemia da Covid-19.

Você Sabia? 
O Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região 
(CRBM-3) apoiou a criação da Frente Parlamentar 
em Apoio aos Conselhos Profissionais, na Câmara 
dos Deputados, em Brasília (DF). O movimento 
foi contra a PEC 108/19 que em artigo específico 
pretendia definir que a “lei não estabelecerá 
limites ao exercício de atividade profissional ou 
obrigação de inscrição em conselho profissional”. 
Os parlamentares entenderam que os Conselhos 
são fundamentais para a sociedade porque 
consideram a população, a defesa das políticas 
públicas e da ética.

2019

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios – Centro Internacional de Convenções em Brasília. 

Marcha 2019
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EDUCAÇÃO  
PALESTRAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

A participação em eventos e palestras nas IES onde há 
cursos de graduação em Biomedicina, a fim de prestar es-
clarecimentos aos universitários sobre a profissão é parte 
do compromisso do CRBM-3 e ocorre a convite das IES. 

2022

XVII Comuni. Congresso Multidisciplinar da Unifenas Divinópolis (MG)
II Semana Integrada da Saúde, Faculdade Pitágoras/Anhanguera Divinópolis (MG)
Simpósio Acadêmico de Biomédica UFMG Belo Horizonte (MG)
Universidade de Cuiabá (Unic) Cuiabá (MT)
Unifenas Campus Divinópolis (MG)
Faculdade Pirancajuba (FAP) Piracanjuba (GO)
Faculdades Estácio de Sá (FESGO) Goiânia (GO)
Faculdade Cambury Goiânia (GO)
Universidade Triângulo Mineiro Uberaba (MG)
Faculdade Pitágoras Divinópolis (MG)
Unifasipe Centro Universitário Campus Sinop (MT)
Faculdade TecSoma Paracatu (MG)

2021

Universidade de Cuiabá Cuiabá (MT)
Faculdade Guaraí Guaraí (TO)
Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra) Palmas (TO)
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Uberlândia (MG)
Unifasipe Centro Universitário Campus Rondonópolis (MT)
Faculdade Una Campus Pouso Alegre (MG)
Faculdade Una Campus Conselheiro Lafaiete (MG)
Faculdade Evangélica de Ceres (Fecer) Ceres (GO)
Faculdade Estácio de Sá (FESGO) Goiânia (GO)
Centro Universitário Leonardo da Vinci Caldas Novas (GO) 
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2019

Faculdade Una Jataí (GO)
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) Goiânia (GO) - 2
Faculdade Estácio de Sá (FESGO) Goiânia (GO)
Universidade de Cuiabá Cuiabá (MT) - 2
Universidade Vale do Rio Doce (Univale) Governador Valadares (MG)
Universidade de Cuiabá Campus Tangará da Serra 
Universidade Federal de Goiás (UFG) Goiânia (GO) 
Universidade Federal do Mato Grosso Campus Barra do Garças (MT)
Faculdade Única Ipatinga (MG) 
Faculdade do Pantanal (Fapan) Cáceres (MT)
Centro Universitário Una Pouso Alegre (MG)

2020

Universidade Federal de Goiás (UFG) Goiânia (GO)
Faculdade Piracanjuba (FAP) Piracanjuba (GO)
Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix (on-line) Belo Horizonte (MG)
Universidade José do Rosário Vellano Alfenas (MG)
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
Durante o ano de 2020 a Diretoria do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região teve 
apoio da empresa Agregar Gestão de Pessoas, localizada em Goiânia (GO), para formulação 
do Planejamento Estratégico da entidade. O Planejamento Estratégico inseriu mudanças 
profundas na estrutura administrativa da entidade para que as ações e os objetivo especí-
ficos sejam atendidos em sua totalidade.

Para alcançar esses objetivos, a Diretoria distribuiu os desafios em quatro (financeiro/
público-alvo/interno e aprendizado/crescimento) e tem realizado ajustes para garantir a 
excelência na prestação dos serviços; racionalizado o uso de recursos; adotado um modelo 
de gestão por competência e promover a valorização dos empregados; adequando solu-
ções tecnológicas; estreitado parcerias com instituições e órgãos públicos e ampliado a 
comunicação.

“Buscamos ainda promover mais ações que visem a valorização da categoria profis-
sional; ampliar o contato pessoal com os profissionais inscritos”, acrescentou o presidente 
Renato Pedreiro Miguel.  O monitoramento da execução do Planejamento é contínuo e é 
realizado pela Diretoria do CRBM-3.

LGPD
proteção 

à liberdade 
e privacidade

A Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 – foi implantada em 2021 nos sistemas 
CFBM e CRBM´s. No CRBM-3 a base é a coleta mínima de 
dados necessários às atividades, com finalidades especí-
ficas e o respectivo consentimento do profissional biomé-
dico quando necessários. Detalhes sobre o tratamento de 
dados e a política de privacidade podem ser conhecidos 
através do link: https://www.crbm3.gov.br/ajuda/aviso-de-
-privacidade 

PRINCÍPIOS QUE GUIAM O TRATAMENTO 
DE DADOS PESSOAIS PREVISTOS 
NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS:

 » Princípio da boa-fé
 » Princípio da finalidade 
 » Princípio da adequação
 » Princípio da necessidade
 » Princípio do livre acesso
 » Princípio da qualidade dos dados
 » Princípio da transparência
 » Princípio da segurança
 » Princípio da prevenção
 » Princípio da não discriminação
 » Princípio da responsabilização e prestação de contas
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REUNIÕES 
DIRETORIAS 
E PLENÁRIAS
Semanalmente são realizadas reuniões entre os diretores 
para deliberar assuntos relacionados à Gerência Adminis-
trativa, Gerência de Fiscalização, Assessorias de RH, Fi-
nanceiro e Contábil, Procuradoria Jurídica e relacionados 
a ordem do dia. 

Durante os anos de 2020 e 2021 alguns encontros fo-
ram realizados remotamente em razão do distanciamento 
social necessário para a prevenção da Covid-19 e a fim de 
não interromper os trabalhos.

REUNIÕES PLENÁRIAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

REUNIÕES DA DIRETORIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
2019   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
2020   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  28
2021   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
2022* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
*números de janeiro de 2019 até 1º novembro de 2022 JAÍSA GLEICE

ADMINISTRATIVO
A Gerência do CRBM-3 é a responsável por gerir as ativi-
dades administrativas do Conselho, acompanhando os pro-
cessos internos e externos relativos às áreas de atendimen-
to, pessoal, cobrança, contábil e financeira nas unidades de 
atendimento. Também fiscaliza contratos e acompanha a 
execução por prestadores de serviços, para assegurar a 
qualidade dos serviços contratados. Cabe à Gerência ainda, 
dentre outras atribuições, coordenar planos alternativos e 
ações corretivas, buscando a excelência dos resultados ge-
rais e setoriais das unidades sob sua coordenação.

TOTAL*

Novos Registros profissionais 7744

Novas empresas inscritas 2313

Atendimento Telefone (ano de 2022) 25.262

*Números de janeiro de 2019 a novembro de 2022

CARTÃO DE 
IDENTIDADE PROFISSIONAL
Em 2021 foi realizada a troca do modelo do cartão de identidade profissional visando ofere-
cer maior durabilidade do documento para o usuário. O modelo foi novamente desenvolvido 
pela Casa da Moeda do Brasil.  

Emissões de cédulas* 
Total:  6.507

*dados referentes ao período de agosto de 2021 a novembro 2022 devido à 
migração do sistema

GESTÃO

TREINAMENTOS
Sistema Implanta - Como parte do comprometimento com a excelência dos serviços ofe-
recidos, o Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região, em parceria com a Implanta 
Informática, empresa responsável por instituir o sistema on-line de atendimento e serviços 
do CRBM-3, promoveu um amplo treinamento para colaboradores e fiscais. Por meio da 
ferramenta são controladas informações sobre os dados cadastrais, financeiros, responsa-
bilidade técnica, registro de votantes ou não, denúncias e emissão de certidões.
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LEGISLAÇÕES
publicadas entre 2019 e 2022

RESOLUÇÕES DO CFBM

RESOLUÇÃO Nº 348, DE 16 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre responsabilidade técnica em fabricação, co-
mercialização e prescrição de suplementos alimentares.

RESOLUÇÃO Nº 347, DE 7 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre solicitação de exames laboratoriais em áreas 
específicas da Biomedicina.

RESOLUÇÃO Nº 346, DE 4 DE ABRIL DE 2022
Habilitação de Informática da Saúde.

RESOLUÇÃO Nº 341, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a atribuição do Profissional Biomédico como 
Responsável Técnico na atividade de Biotecnologia.

RESOLUÇÃO  Nº 339, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a atividade do profissional biomédico como 
responsável técnico de empresas que produzem e comer-
cializam produtos para saúde.

RESOLUÇÃO Nº 336, DE 19 JANEIRO DE 2021
Estabelece critérios e autorização por vídeo conferência 
sobre as audiências e julgamentos de representações nos 
procedimentos ético disciplinares, em processos adminis-
trativos e recursos, em curso nos Conselhos Federal e Re-
gionais de Biomedicina, em tempo de pandemia – Covid-19.

RESOLUÇÃO Nº 333, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020
Institui programa de parcelamento e refinanciamento de 
Dívida Tributária do Conselho Federal de Biomedicina - 
CFBM e Conselhos Regionais de Biomedicina – CRBM´s.

RESOLUÇÃO Nº 330, DE 05 NOVEMBRO DE 2020
Regulamenta o novo Código de Ética do Profissional Bio-
médico. 

RESOLUÇÃO Nº 328, DE 23 OUTUBRO DE 2020
Estabelece normas para recebimento de anuidades, ta-
xas, emolumentos, multas e todos os demais créditos de 
pessoas física e jurídica por meio de cartões de crédito 
e débito nos Conselhos Regionais e dispõe sobre o uso 
de cartão de pagamento pela administração do sistema 
CFBM/CRBM’s.

RESOLUÇÃO Nº 327, DE 03 SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a atividade do Profissional Biomédico nas 
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).

RESOLUÇÃO Nº 321, DE 16 JUNHO DE 2020
Dispõe sobre o reconhecimento do profissional biomédico 
na prática da Ozonioterapia.

RESOLUÇÃO Nº 320, 15 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre as atividades do CFBM e CRBM´s em sessão 
plenária física/virtual.

RESOLUÇÃO Nº 319, DE 21 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre procedimentos internos para regulamenta-
ção do profissional biomédico inscrito no Conselho Regio-
nal de Biomedicina, habilitado como profissional liberal, 
sem a inscrição de pessoa jurídica.

RESOLUÇÃO Nº 311, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019
Acrescenta Inc. VIII ao Art. 1º, da Resolução nº 92 de 14 de 
março de 2003, conforme redação estabelecida e delibe-
rada pelo plenário do CFBM e publicada no DOU, Seção 01, 
do dia 26/03/2003, página 86.

CÓDIGO DE ÉTICA

RESOLUÇÃO Nº 330, 
DE 05 DE NOVEMBRO 
DE 2020
Regulamenta o novo 
Código de Ética do 
Profissional Biomédico. 

RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES 2019/202228



RESOLUÇÕES DO CFBM

NORMATIVA Nº 001, DE 31 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre as atribuições do Biomédico Conselheiro Ge-
neticista especialista em genética e estabelece a presente 
norma sobre os procedimentos e campos de atuação em 
Aconselhamento Genético pelo Biomédico legalmente ha-
bilitado.

NORMATIVA Nº 002, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a carga horária mínima para registro da ati-
vidade do Profissional Biomédico nas Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde (PICS).

RESOLUÇÃO Nº 310, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Cria e dispõe sobre atos da Academia Brasileira de Bio-
medicina – ABB.

RESOLUÇÃO Nº 309, DE 17 DE JULHO DE 2019
Cria a habilitação e regulamenta a atividade do profissio-
nal biomédico em fisiologia do esporte e da prática do 
exercício físico.

RESOLUÇÃO Nº 308, DE 27 DE JUNHO DE 2019
Dispõe sobre atos do profissional biomédico com habilita-
ção em gestão das tecnologias em saúde.

RESOLUÇÃO Nº 307, DE 17 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre a especialidade da Biomedicina Estética, re-
conhecida pelo Conselho Federal de Biomedicina e Revoga 
as Resoluções 214 E 304 – Retificação.

RESOLUÇÃO Nº 306, DE 24 DE ABRIL DE 2019
Altera a redação do § 4º Inc. V do Art. 1º, da Resolução Nº 
305, de 23/04/2019.

NORMATIVA Nº 001, DE 28 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a atividade do profissional Biomédico na 
área de vacinação humana.

NORMATIVA Nº 002, DE 19 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre as atribuições do profissional biomédico na 
área de Toxicologia.

NORMATIVA Nº 001, DE 19 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre a normatização da habilitação em Perfusão e 
Circulação Extracorpórea.

RESOLUÇÃO N° 305, DE 23 DE ABRIL DE 2019
Nomina a ampliação do número de CRBM´s que fazem 
parte integrante do Regimento Interno Padrão (RIP) dos 
Conselhos Regionais de Biomedicina. E dá nova redação 
ao ART. 1º da Resolução 054/2000.

RESOLUÇÃO N° 304, DE 15 DE ABRIL DE 2019
Revogada pela Resolução 307.

RESOLUÇÃO N° 303, DE 16 DE JANEIRO DE 2019
Recurso administrativo. Não se exige depósito prévio.

Resoluções faltantes podem ser consultadas no site 
www.cfbm.gov.br

NORMATIVAS DO CFBM

PARA ACESSAR TODA A LEGISLAÇÃO DA BIOMEDICINA ACESSE 
https://www.crbm3.gov.br/legislacao
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FISCALIZAÇÃO

COMPROMISSO 
COM A FINALIDADE 
A Gerência de Fiscalização do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª região (CRBM-3) tem 
por finalidade controlar as ações fiscalizadoras relacionadas ao exercício profissional da 
Biomedicina. Os principais instrumentos norteadores do trabalho são as Resoluções e Nor-
mativas, o Código de Ética do Profissional Biomédico e o Manual de Fiscalização. 

Para orientar a atuação dos fiscais biomédicos e promover a troca de informações 
são realizados encontros periódicos on-line para facilitar a participação de todos. Com 
atuação contínua, inclusive noturna em casos específicos, a Gerência tem apurado todas 
as denúncias que chegam ao Conselho, orientado e atuado com rigor e efetividade na 
condução dos processos.

 

ANOS 2019 2020 2021 2022*

Autos de infração 136 297 286 308

Multas aplicadas 372 134 173 92

Denúncias recebidas e respondidas 83 54 174 343
 
*Dados  até setembro de 2022 - Números referentes a 2019/20 podem conter 
variações devido à migração do sistema

FISCAIS PRIORIZAM 
A ORIENTAÇÃO EM 
TODA A JURISDIÇÃO
A fiscalização orientativa é uma prática do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região 
(CRBM-3), que busca ser referência em esclarecimentos sobre legislações e boas práticas 
para o exercício profissional ao invés de simplesmente punir ou multar. “Informar é uma 
abordagem eficiente e que, geralmente, dá bons resultados”, afirma a gerente de Fiscali-
zação, Haylla Cavalcante.

Em todos os estados da jurisdição – GO, TO, MT, MG e no DF - os fiscais biomédicos têm 
visitado o maior número possível de cidades nas inspeções. As visitas colaboram com a ins-
trução dos profissionais, gestores ou proprietários dos estabelecimentos de saúde, pois em 
algumas situações a desconhecimento de obrigatoriedades previstas em leis, resoluções, 
normativas, que visam as boas práticas e a segurança para os pacientes.

Além da fiscalização de rotina, cada fiscal biomédico tem 
entre as incumbências o acompanhamento dos processos 
pós-fiscalização,  a varredura de propagandas irregulares, 
a verificação e acompanhamento de denúncias. Durante 
os anos de 2019 a 2022, o trabalho dos fiscais biomédicos 
do CRBM-3 foi muito positivo.

No período, foram realizadas ainda fiscalizações no-
turnas, com foco nos estabelecimentos de saúde que tra-
balham em regime de plantão - uma forma de trazer ainda 
mais proteção à saúde da população que busca atendi-
mentos de urgência e emergência em unidades públicas 
ou particulares. Também foram realizadas fiscalizações 
conjuntas com outros órgãos de saúde e sanitários.

A pandemia endossou a importância da atuação do 
biomédico regularmente inscrito e a relevância da atuação 
dos fiscais biomédicos do CRBM-3 no combate ao exercí-
cio ilegal da profissão. A boa notícia, segundo os fiscais 
em atuação, é que, consecutivamente, tem havido mais 
consciência quanto à importância da atividade conforme 
o estabelecido pela legislação.
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MENSAGEM DO 
DIRETOR TESOUREIRO
Prezando pela interação entre os departamentos Contábil e 
Financeiro, o Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região 
(CRBM-3) tem o compromisso de manter a programação de 
gastos conforme previsão feita a cada início de exercício. 
No decorrer da gestão são constantes as negociações com 
instituições bancárias quanto aos valores das taxas pagas 
pelo Conselho, por exemplo, o que gera economia.  

Nos anos de 2021 e 2022 o CRBM-3 promoveu o Pro-
grama de Parcelamento e Refinanciamento de Dívida 
Tributária (Refis) concedendo descontos de até 99% em 
multas e juros tanto para pessoas físicas quanto jurídicas 
com algum tipo de débito com o Conselho. Durante três 
anos consecutivos – 2020, 2021, 2022 – as anuidades não 
tiveram reajustes. Confira os demonstrativos anuais da 
contabilidade e do financeiro sobre as receitas, as des-
pesas e outros.

Wesley Francisco Neves

Você Sabia? 
Durante três (03) anos consecutivos a anuidade 
dos Conselhos Regionais de Biomedicina 
manteve-se sem reajustes tanto para os 
profissionais quanto para as empresas inscritas.

GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA
ANOS 2019 2020 2021 2022

Receitas correntes: 6.239.253,82   6.690.861,72 7.078.470,52 7.644.748,16

Despesas correntes: 6.021.680,68 6.435.063,74 7.130.050,62 7.305.656,79

REFIS
Em 2021 e 2022, o CRBM-3 
ofereceu programas de re-
financiamento de débitos 
a fim de facilitar a nego-
ciação com os biomédicos 
e reduzir a inadimplência.
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GESTÃO 
PATRIMONIAL E 
DE INFRAESTRUTURA
Atua em conformidade legal com que o preconiza as nor-
matizações do Tribunal de Contas da União (TCU) no que 
se refere a bens móveis e bens imóveis, conforme as 
leis federais de licitação e outras. Todos os investimen-
tos realizados em aquisições de bens ou materiais estão 
relacionados com o objetivo de modernizar e adequar as 
necessidades e a infraestrutura do CRBM-3.

 » Aquisições: Placas fotovoltaicas para implantação de 
energia solar na unidade de atendimento em Goiânia (GO).

 » Desfazimentos: Não houve
 » Mudança e desmobilização: Locação de imóveis em 
Palmas (TO) e em Cuiabá (MT), contrato de empresa de 
transporte de mudança e montagem de mobiliário.

 » Reforma: Manutenção constante e ininterrupta nas oito 
(08) unidades de atendimento através da contratação de 
serviço de eletricista, encanador, ar condicionado etc.

 » Contratos terceirizados: Aluguel de carro para as 
ações de fiscalização. Aluguel de impressoras.

*veja extratos de licitação

GESTÃO 
DE PESSOAS
O ingresso no CRBM-3 dá-se exclusivamente por meio de concurso público. O maior per-
centual de força de trabalho encontra-se na unidade de atendimento em Goiânia (GO). A 
gestão de pessoas é terceirizada e acontece em conjunto com a Gerência e a Diretoria. 
Em 2021 foi implantado o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), que consiste num 
manual de normas e procedimentos sobre as remunerações e traz a estrutura dos cargos e 
suas atribuições, normas da evolução salarial, planos de benefícios e de produtividade para 
o colaborador. Também são promovidas avaliações periódicas de desempenho. Em 2022 
foi realizado concurso público para contratação de novos colaboradores administrativos e 
fiscais biomédicos.
 

Administrativos 16

Fiscais 10
 
*quantitativo até o mês de novembro de 2022
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SUSTENTA 
BILIDADE 

AMBIENTAL 
Compromisso com a natureza 

e a qualidade de vida

O CRBM-3 adota ações de responsabilidade ambiental que colaboram para a preservação e 
uso consciente dos recursos naturais. Internamente são difundidas práticas e comporta-
mentos que visem a racionalização dos bens e insumos utilizados na autarquia. Na relação 
com seus públicos, o CRBM-3 também tem ofertado práticas que favorecem a preservação.
 

ACESSIBILIDADE
Site mais inclusivo

O site do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-3) possui ferramentas de 
acessibilidade para surdos e cegos. A opção de downloads de leitores de tela é um impor-
tante recurso para pessoas com dificuldades visuais e cegas através do fornecimento de 
informações por síntese de voz sobre os elementos exibidos na tela do computador. Para 
navegar utilizando um leitor de tela, o usuário faz uso de comandos pelo teclado. As opções 
estão disponíveis no site www.crbm3.gov.br ou clique no link https://www.crbm3.gov.br/
ajuda/acessibilidade

Ao navegar em qualquer uma das páginas é possível também utilizar o VLIBRAS, que 
é um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, responsável por traduzir 
conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) automaticamente do português para a Língua Bra-
sileira de Sinais e está instalado no portal. 

A acessibilidade na Web pressupõe que os sites e portais sejam projetados de modo 
que todas as pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de maneira efetiva 
com as páginas. “A saúde é questão muito importante e os conteúdos e dados relacionados 
à área não devem ser limitados”, destacou o presidente do CRBM-3, Renato Pedreiro Miguel. ELEIÇÕES

No dia 03 de junho de 2022 foi realizada a eleição dos 
novos conselheiros para o quadriênio 2023/2027. Todo o 
processo eleitoral está submetido às regras previstas no 
Regimento Eleitoral Padrão (REP). O REP, aprovado pelo 
Plenário do CFBM, é o instrumento que direciona a organi-
zação, coordenação, votação, votação por correspondên-
cia, mesa eleitoral, apuração dos votos, recursos, impug-
nações, nulidades e outros aspectos gerais.

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA
Disponibilizado no site www.crbm3.gov.br a ferramenta permite aos cidadãos acesso a in-
formações sobre a gestão administrativa da autarquia, em atendimento à Lei nº 12.527/2011 
que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.

 » A partir de setembro de 2022 os documentos financeiros 
passaram a ser assinados eletronicamente, o que redu-
ziu substancialmente a impressão de papéis.

 »  Uso de copos individuais para evitar sempre que possí-
vel os descartáveis.

 » Reaproveitamento como rascunho das folhas de papel 
com verso limpo.

 » Doações de materiais inutilizados ou prescritos para 
empresas de reciclagem que revertem o valor para enti-
dades filantrópicas. Em 2021 foram repassados um total 
de 180 Kg de material.

 » Comunicações internas por e-mail.
 » As impressoras terceirizadas desde 2021 reduziram os 
gastos com manutenção e compras de cartuchos e toners.

 » Redução da impressão gráfica da Revista do CRBM-3 e ou-
tros materiais de divulgação, sendo que os mesmos ficam 
disponíveis para downloads no site www.crbm3.gov.br. 

 » Parceria entre o Projeto Tampatas e as Seccionais de 
Goiânia (GO) e de Brasília (DF) como pontos de coleta de 
tampinhas plásticas. Todo o volume coletado é revertido 
para a castração de cães e gatos abandonados nas ruas 
e que após o procedimento são colocados para doação. 
Há ainda plantio de árvores.

 » Desde 2019 adota compras públicas sustentáveis.
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EXTRATOS 
LICITATÓ 
RIOS
2019 a 2022

Dispensa de Licitação: Espécie: Termo de Contrato nº 
01/2020 - PARTES: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA – 
3ª REGIÃO e a Empresa U.T.I SOLUÇÕES INFORMÁTICA, CNPJ 
Nº 23.992.242/0001-04. ESPÉCIE: Contrato de Prestação de 
Serviços. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de serviços na área de informática, no tocante 
a suporte à rede e equipamentos de informática. Prazo de 
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de publicação do 
extrato do contrato no D.O.U, podendo ser prorrogado nos 
termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 por interesse das par-
tes; Valor Anual de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 
Data da assinatura: 21/07/2020. Assinam: RENATO PEDREI-
RO MIGUEL, pela Contratante, Sra. RONEIDA DUARTE DOS 
SANTOS OLIVEIRA pela Contratada e WALLYSSON SANTOS 
OLIVEIRA procurador da Contratada. Dotação Orçamentá-
ria: 6.3.1.3.04.01.012 – Serviços de Informática.

Dispensa de Licitação: Espécie: Termo de Contrato nº 
02/2020 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª 
REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa 
INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIÁS - IDAG, 
CNPJ nº 03.475.152/0001-39. Objeto: Contratação de em-
presa especializada na prestação de serviço de curso de 
capacitação personalizada na área do Direito Administra-
tivo, para colaboradores e conselheiros do CRBM-3. Prazo 
de Vigência: 3 (três) meses a contar da assinatura do termo 
de contrato. Valor total de R$ 10.580,00 (dez mil quinhentos 
e oitenta reais). Data da assinatura: 12/08/2020. Assinam: 
Renato Pedreiro Miguel pela Contratante e Sr. Juscimar 
Pinto Ribeiro pela Contratada. Dotação Orçamentária: 
6.3.1.3.04.01.022 – Cursos de Aperfeiçoamento Profissional.

Dispensa de Licitação: Espécie: Termo de Contrato nº 
03/2020 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª 
REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa 
X SOLAR LTDA, CNPJ nº 30.617.441/0001-06 Objeto: Contra-
tação de empresa prestadora de serviços de instalação 
de sistema de geração de energia solar fotovoltaica na 
sede no CRBM-3ª Região. Prazo de Vigência: 12 (doze) me-
ses a contar da assinatura do termo de contrato. Valor: R$ 
44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais). Data 
da assinatura: 10/09/2020. Assinam: Renato Pedreiro Miguel 
pela Contratante e Sr. Igor Luiz Feitosa Ferreira pela Contra-
tada. Dotação Orçamentária: 6.3.2.1.01.01.001 (Instalações)

2019
Inexigibilidade de Licitação: Termo de Contrato nº 01/2019 - PARTES: CONSELHO REGIO-
NAL DE BIOMEDICINA – 3ª REGIÃO e a Empresa VELASCO E FAYAD ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
inscrita no CNPJ nº 21.937.211/0001-25. Espécie: Contrato de Prestação de Serviços. Objeto: 
Contratação de empresa de prestação de serviços técnicos profissionais de Assessoria 
e Consultoria Jurídica, de natureza singular e especializados, objetivando dispor de pro-
fissionais gabaritados para a resolução de demandas de alta complexidade, oriundas da 
Comissão de Ética do CRBM-3 e relacionadas aos processos éticos, com acompanhamento 
administrativo e contencioso referentes aos Direitos Constitucional, Civil, Comercial, Tra-
balhista, Tributário e Administrativo, a fim atender ao Conselho Regional de Biomedicina da 
3ª Região. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado ou modificado através de Termo Aditivo, se houver interesse de 
ambas as partes, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60 (sessenta) 
meses, conforme previsão legal do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93; Valor 
Anual: R$ 59.820,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e vinte reais). Data da assinatura: 
06/05/2019. Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo Contratante e Sr. Fábio Velasco de Aze-
vedo Fayad pela Contratada. Dotação Orçamentária: 6.3.1.3.04.01.020 (Assessoria Jurídica).

Pregão Eletrônico: Termo de Contrato nº 01/2019 - PARTES: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA – 3ª REGIÃO e a Empresa SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, ins-
crita no CNPJ nº 05.466.147/0001-95. Espécie: Contrato de Prestação de Serviços. Objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos de passeio 
(sem motorista e sem combustível), por quilometragem livre, para atendimento aos Fiscais 
do CRBM-3, bem como sua segurança, em deslocamentos nos Estados que compõem a 
jurisdição: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins, em regime de 
empreitada por preço unitário. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a contar de 01/11/2019, 
podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos 
termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Valor Anual: R$ 137.499,84 (Cento e trinta e 
sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Data da assi-
natura: 29/10/2019. Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo Contratante e Sr. Ricardo Pinca 
Bernasconi pela Contratada. Dotação Orçamentária: 6.3.1.3.04.01.004 (Locação de Veículos)

2020
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Pregão Eletrônico: Processo Licitatório nº 01/2020 – Pre-
gão Eletrônico nº 01/2020. Contrato nº 04/2020 - Contra-
tante: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO 
– CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75; Contratado: LUCAS 
RAFAEL ANTUNES MOREIRA, CPF nº 014.721.886-16. Objeto: 
Contratação de serviços de leiloeiro público oficial, regis-
trado na Junta Comercial do Estado de Goiás, possuidor 
de infraestrutura e tecnologia da informação necessária à 
realização de leilões públicos eletrônicos e/ou presenciais 
de bens móveis inservíveis de propriedade do Conselho 
Regional de Biomedicina 3ª Região. Prazo de Vigência: 12 
(doze) meses a contar da assinatura do contrato. Percen-
tual de Desconto sobre a Taxa de Comissão do Comitente: 
0% (zero por cento) do valor dos itens arrematados. Data 
da assinatura: 05/10/2020. 

Dispensa de Licitação: Espécie: Termo de Contrato nº 
05/2020 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a em-
presa MERCURY BRINDES E PRESENTES LTDA, CNPJ nº 
06.091.788/0001-75. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de fornecimento de 
materiais de divulgação para a promoção da Biomedicina. 
Prazo de Vigência: 3 (três) meses a contar da data da pu-
blicação do extrato no Diário Oficial da União. Valor total 
de R$ 24.460,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessen-
ta reais). Data da assinatura: 04/11/2020. Assinam: Renato 
Pedreiro Miguel pela Contratante e Sra. Jackeline Jacob 
pela Contratada. Dotação Orçamentária: 6.3.1.3.04.01.017 - 
Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade.

Dispensa de Licitação: Espécie: Termo de Contrato nº 
06/2020 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª 
REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa 
MARDEN GUIMARÃES LEÃO FILHO, CNPJ nº 26.943.039/0001-
36. Objeto: Contratação de empresa especializada na re-
alização de filmagens e edição de vídeos institucionais. 
Prazo de Vigência: 3 (três) meses a contar da data da 
assinatura do contrato. Valor total: R$ 1.320,00 (Hum Mil, 
Trezentos e Vinte Reais). Data da assinatura: 19/11/2020. 
Assinam: Renato Pedreiro Miguel pela Contratante e Mar-
den Guimarães Leão Filho pela Contratada. Dotação Orça-
mentária: 6.3.1.3.04.01.017 – Serviços de Divulgação, Publi-
cação e Publicidade.
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Inexigibilidade de Licitação: Termo de Contrato nº 02/2021 - Partes: CONSELHO REGIONAL 
DE BIOMEDICINA – 3ª REGIÃO e a empresa SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 
Nº 07.119.333/0001-83. Espécie: Contrato de Prestação de Serviços. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, fi-
nanceira e departamento pessoal. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 por 
interesse das partes; Valor anual: R$ 78.967,20 (setenta e oito mil, novecentos e sessenta e 
sete reais e vinte centavos). Data da assinatura: 01/06/2021. Assinam: Dr. Renato Pedreiro 
Miguel, pela Contratante, Sr. Alberir Antônio de Carvalho pela Contratada. Dotação Orçamen-
tária: 6.2.2.1.1.01.04.04.021 – Serviços de Assessoria Contábil.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 02/2021 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa NOVA LICITA TREI-
NAMENTO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 35.167.767/0001-94. Espécie: Contrato de Prestação 
de Serviços. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
cursos de capacitação especializada na área de licitações, capacitação e formação de 
pregoeiros, gestão e fiscalização de contratos administrativos. Prazo de Vigência: 3 (três) 
meses a contar da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União. Valor total: R$ 
5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais). Data da assinatura: 11/05/2021. Assinam: 
Renato Pedreiro Miguel pela Contratante e Sra. Ana Paula Lemes de Oliveira pela Contratada. 
Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 – Cursos de Aperfeiçoamento Profissional.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 05/2021 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa AGREGAR TREINA-
MENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ nº 19.618.540/0001-61. Espécie: Contrato de Pres-
tação de Serviços. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
em Gestão de Pessoas para elaborar o Planejamento Estratégico Organizacional do CRBM-
3, Análise e Descrição de Cargos e Funções, e Readequação do PCCS – Plano de Cargos, 
Carreira e Salários dos servidores do CRBM-3. Prazo de Vigência: 6 (seis) meses a contar 
da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. Valor total: R$ 
16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais). Data da assinatura: 02/07/2021. Assinam: Re-
nato Pedreiro Miguel pela Contratante e Sra. Maria Célia Franklin Ferreira pela Contratada. 
Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Serviço de Gestão de Pessoas para Elaborar 
o Planejamento Estratégico Organizacional do CRBM-3; Análise e Descrição de Cargos e 
Funções, e Readequação do PCCS – Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 06/2021 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa VOCOM Tecno-
logia e Telecomunicações em Nuvem Ltda, CNPJ nº 38.142.641/0001-53. Espécie: Contrato 
de Prestação de Serviços. Objeto: Contratação de empresa especializada em TI, especifi-
camente telecomunicações, para fornecimento, instalação, migração, customização e in-
tegração inicial, repasse de conhecimento, suporte especializado e instalação de Centrais 
de Atendimento PABX (Troca Automática de Ramais Privados) baseadas em tecnologia VoiP, 
para atender às necessidades do Conselho Regional de Biomedicina - 3ª Região (CRBM-3) re-
lativas aos núcleos de atendimento. Prazo de Vigência: 12 (doze meses) a contar da data de 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. Valor total: R$ 33.705,60 (trinta 
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e três mil, setecentos e cinco reais e sessenta centavos). 
Data da assinatura: 03/08/2021. Assinam: Renato Pedrei-
ro Miguel pela Contratante e Sr. Ismar José Carrijo pela 
Contratada. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - 
Telecomunicação.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 07/2021 - 
Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO 
– CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa C&M 
INTERMEDIAÇÕES COMERCIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA, CNPJ nº 12.966.544/0001-91. Espécie: Contrato de 
Aquisição. Objeto: Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de aparelhos telefônicos digitais IP sem 
fio e fones de cabeça monoauricular com conexão USB, 
para troca dos aparelhos da rede telefônica em adequação 
ao novo sistema de telefonia PABX do CRBM-3. Prazo de 
Vigência: 12 (doze meses) a contar da data de publicação 
do extrato do contrato no Diário Oficial da União. Valor to-
tal: R$ 11.327,50 (onze mil, trezentos e vinte e sete reais 
e cinquenta centavos). Data da assinatura: 03/08/2021. 
Assinam: Renato Pedreiro Miguel pela Contratante e Sr. 
Emerson Junqueira Carrijo pela Contratada. Dotação Or-
çamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.010 – Telecomunicação.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 08/2021 
- Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª RE-
GIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa 
TC ONLINE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ nº 
26.313.204/0001-76. Espécie: Contrato de Aquisição. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada no forneci-
mento de equipamentos de informática. Prazo de Vigên-
cia: 12 (doze meses) a contar da data de publicação do 
extrato do contrato no Diário Oficial da União. Valor total: 
R$ 40.360,00 (quarenta mil, trezentos e sessenta reais). 
Data da assinatura: 27/08/2021. Assinam: Renato Pedreiro 
Miguel pela Contratante e Sr. Tiago Batista da Silva pela 
Contratada. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 – 
Computadores e Periféricos

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 09/2021 
- Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª RE-
GIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa 
NEW SERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 
86.688.785/0001-52. Espécie: Contrato de Prestação de 
Serviços. Objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de limpeza, higiene e conserva-
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ção, com fornecimento de materiais de consumo e equipamentos necessários. Prazo de 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de 22/11/2021. Valor anual: R$ 41.441,64 (quarenta 
e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Data da assi-
natura: 06/10/2021. Assinam: Renato Pedreiro Miguel pela Contratante e Sra. Keite Lorrane 
Alves da Silva pela Contratada. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.028 – Serviço de 
Limpeza e Conservação.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 10/2021 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa ÁPICE BRINDES 
LTDA, CNPJ nº 01.744.659/0001-15. Espécie: Contrato de Aquisição. Objeto: Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais de divulgação para promoção da 
Biomedicina. Prazo de Vigência: até 23/12/2021. Valor total: R$ 49.999,00 (quarenta e nove 
mil, novecentos e noventa e nove Reais). Data da assinatura: 18/10/2021. Assinam: Renato 
Pedreiro Miguel pela Contratante e Tereza Maria Arruda Macedo pela Contratada. Dotação 
Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.017 – Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 11/2021 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa RONEIDA DUAR-
TE DOS SANTOS OLIVEIRA 37531310163, CNPJ nº 23.992.242/0001-04. Espécie: Contrato de 
Prestação de Serviços. Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção de 
informática no âmbito do CRBM-3. Prazo de Vigência: 12 (doze meses) a contar da data de 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. Valor anual: R$ 10.227,36 (dez 
mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos). Data da assinatura: 25/10/2021. 
Assinam: Renato Pedreiro Miguel pela Contratante e Roneida Duarte dos Santos Oliveira pela 
Contratada. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de Informática.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 12/2021 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa FR INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.889.465/0001-08. Espécie: Contrato de 
Aquisição. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de uniformes para os colabo-
radores do CRBM-3ª Região. Prazo de Vigência: até 23/12/2021. Valor total: R$ 3.150,00 (três 
mil, cento e cinquenta reais). Data da assinatura: 29/10/2021. Assinam: Renato Pedreiro 
Miguel pela Contratante e Celso Kleber Rodrigues pela Contratada. Dotação Orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniforme e Calçados.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 13/2021 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIO-
MEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa INSTITUTO QUADRIX, 
CNPJ nº 08.412.130/0001-43. Espécie: Contrato de Prestação de Serviços. Objeto: Contratação 
de empresa para planejamento, organização e realização de Concurso Público para admis-
são de pessoal para compor o quadro de funcionários do CRBM-3ª Região. Prazo de Vigência: 
12 (doze) meses, a contar da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da 
União. Valor da inscrição: R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) a taxa de para nível médio; R$ 
58,00 (cinquenta e oito reais) para nível superior. Data da assinatura: 29/11/2021. Assinam: Re-
nato Pedreiro Miguel pela Contratante e Edison Tadeu Ferreira de Andrade pela Contratada. 
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Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 01/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa REGIA COMERCIO 
DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ nº 07.851.862/0001-77. Espécie: 
Contrato de Aquisição. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento 
de tablets para atender as necessidades do Departamento de Fiscalização do Conselho 
Regional de Biomedicina – 3ª Região. Prazo de Vigência: A contar da data da publicação 
do extrato no Diário Oficial da União com prazo de vigência até o último dia deste ano 
com expediente integral de trabalho, previsto para 23 de dezembro de 2022. Valor total: 
R$ 29.980,00 (Vinte e Nove Mil Novecentos e Oitenta Reais). Data da assinatura: 31/01/2022. 
Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo Contratante e Sr. Rodrigo Jesuíno Romano de Sousa 
pela Contratada. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Aparelhos e Equipamentos 
de Intercomunicações

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 02/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa PAPELARIA DINA-
MICA LTDA, CNPJ nº 00.063.719/0001-71. Espécie: Contrato de Aquisição. Objeto: Contratação 
de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para o Conselho 
Regional de Biomedicina – 3ª Região. Prazo de Vigência: A contar da data da publicação do 
extrato no Diário Oficial da União com prazo de vigência até o último dia deste ano com ex-
pediente integral de trabalho, previsto para 23 de dezembro de 2022. Valor total: R$ 7.234,64 
(Sete mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos). Data da assina-
tura: 08/03/2022. Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo Contratante e o Sr. Adevenir Portes 
pela Contratada. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001- Material de Expediente

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 03/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa INOVE SOLUÇÕES 
EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 23.880.650/0001-74. Espécie: Contrato de Pres-
tação de Serviço. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de cursos de capacitação personalizada na área de licitações, contratação direta, dispensa 
e inexigibilidade no regime atual e na nova lei de licitações. Prazo de Vigência: 3 (três) 
meses contados da data de publicação do extrato do contrato. Valor total: R$ 3.570,00 (Três 
Mil, Quinhentos e Setenta Reais). Data da assinatura: 25/03/2022. Assinam: Renato Pedreiro 
Miguel pelo Contratante e o Sr. Jefferson Gonzaga da Silva pela Contratada. Dotação Orça-
mentária: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cursos de Aperfeiçoamento Profissional.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 04/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa GRÁFICA E EDITO-
RA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.104.085/0001-90. Espécie: Contrato 
de Prestação de Serviço. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material grá-
fico visando atender as necessidades do Conselho Regional de Biomedicina - 3ª Região e 
suas unidades de atendimento para o exercício de 2022. Prazo de Vigência: até 23/12/2022. 
Valor total: R$ 10.180,00 (Dez Mil Cento e Oitenta Reais). Data da assinatura: 02/06/2022. 
Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo Contratante e o Sr. Wilton Ribeiro pela Contratada. 
Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.015- Serviços de Impressão e Encadernação.

Dispensa de Licitação: Termos de Contratos nº 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11 e 12/2022. Espécie: Contrato nº 05/2022 
- Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO 
- CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa TE-
CPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.813.499/0001-44; Valor global do contrato: R$ 5.388,00 
(cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais); Assinam: Renato 
Pedreiro Miguel pelo CONTRATANTE e Cleomar Batista de 
Souza pela CONTRATADA; Data da assinatura: 04/08/2022. 
Contrato nº 06/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO - CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-
75 e a empresa TECNOSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.660.665/0001-33; Valor glo-
bal do contrato: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais); 
Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo CONTRATANTE e 
Jane de Sá Guimarães pela CONTRATADA; Data da assina-
tura: 04/08/2022. Contrato nº 07/2022 - Partes: CONSE-
LHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO - CRBM3, CNPJ 
nº 26.619.841/0001-75 e a empresa PRINTEC COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
08.786.677/0001-09; Valor global do contrato: R$ 2.400,00 
(dois mil e quatrocentos reais); Assinam: Renato Pedreiro 
Miguel pelo CONTRATANTE e Maria Concebida de Sousa 
Coelho pela CONTRATADA; Data da assinatura: 04/08/2022. 
Contrato nº 08/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIO-
MEDICINA 3ª REGIÃO - CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e 
a empresa LÍDER PRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.103.858/0001-40; 
Valor global do contrato: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta 
reais); Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo CONTRATANTE 
e Klebson Dias de Oliveira pela CONTRATADA; Data da assi-
natura: 04/08/2022. Contrato nº 09/2022 - Partes: CONSE-
LHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO - CRBM3, CNPJ 
nº 26.619.841/0001-75 e a empresa FILIBRAS COMERCIAL 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
nº 05.781.815/0001-79; Valor global do contrato: R$ 1.440,00 
(hum mil, quatrocentos e quarenta reais); Assinam: Renato 
Pedreiro Miguel pelo CONTRATANTE e Bruno Vilela de Carva-
lho Silva pela CONTRATADA; Data da assinatura: 04/08/2022. 
Contrato nº 10/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIO-
MEDICINA 3ª REGIÃO - CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e 
a empresa MIVITEC LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE IMPRESSORAS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.261.910/0001-41; Valor global 
do contrato: R$ 1.560,00 (hum mil, quinhentos e sessenta 
reais); Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo CONTRATANTE 
e Milton de Abreu Silva pela CONTRATADA; Data da assina-

2022

RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES 2019/2022 37



tura: 04/08/2022. Contrato nº 11/2022 - Partes: CONSE-
LHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO - CRBM3, CNPJ 
nº 26.619.841/0001-75 e a empresa MASTEC CARTUCHOS 
E TONER DE MONTES CLAROS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
09.320.580/0001-79; Valor global do contrato: R$ 840,00 
(oitocentos e quarenta reais); Assinam: Renato Pedreiro 
Miguel pelo CONTRATANTE e Welber Parrela Mendes pela 
CONTRATADA; Data da assinatura: 04/08/2022. Contrato nº 
12/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª 
REGIÃO - CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa 
CONTROL P MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 16.790.089/0001-77; Valor global do contrato: R$ 960,00 
(novecentos e sessenta reais); Assinam: Renato Pedreiro 
Miguel pelo CONTRATANTE e Eden da Silva Pereira pela 
CONTRATADA; Data da assinatura: 04/08/2022. Prazo de 
Vigência dos Contratos descritos: 12 (doze) meses, poden-
do ser prorrogado através de Termo Aditivo, com funda-
mento nos Artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/21; Processo 
nº 08/2022 - Dispensa de Licitação nº 08/2022. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em locação de 
impressoras, para atender as necessidades do Conselho 
Regional de Biomedicina - 3ª Região e suas unidades de 
atendimento. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.005 – 
Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 13/2022 - 
Partes: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO 
– CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e a empresa CID 
IMÓVEIS LTDA, CNPJ nº 36.950.210/0001-98. Espécie: Con-
trato de Prestação de Serviços. Objeto: Locação de imóvel 
comercial situado na cidade de Cuiabá, no Estado de Mato 
Grosso, para instalação da Seccional de Biomedicina. Prazo 
de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publica-
ção do extrato do contrato no Diário Oficial da União. Valor 
Total: R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais). Data da assi-
natura: 22/08/2022. Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo 
Contratante e Aparecido Ternovoi de Moraes, pela Contra-
tada. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.005 – - Loca-
ção de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis. Dotação Orça-
mentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Locação de Bens Imóveis.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 14/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL 
DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e VALE IMÓVEIS, CNPJ nº 
14.242.431/0001-79. Espécie: Contrato de Prestação de Serviços. Objeto: Locação de imóvel 
situado na cidade de Palmas, no Estado de Tocantins, para instalação da Seccional de 
Biomedicina. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do extrato 
do contrato no Diário Oficial da União. Valor Total: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 
Data da assinatura: 01/08/2022. Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo Contratante e Sra. 
Luciana Oliveira do Vale pela Contratada. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Lo-
cação de Bens Imóveis.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 15/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e MOVTI CLOUD SOLUTIONS 
LTDA, CNPJ nº 10.363.084/0001-81. Espécie: Contrato de Prestação de Serviços. Objeto: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de pacote de serviços corpora-
tivos de uso de e-mails, agenda, calendário, espaço de “Drive Virtual de Armazenamento”, 
serviço de bate-papo acoplado ao e-mail, bem como todo serviço inerente à implantação, 
suporte e treinamento necessário, para suprir as necessidades do Conselho Regional de 
Biomedicina Da 3ª Região - CRBM-3. Prazo de Vigência: 36 (trinta e seis) meses, a contar 
da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. Valor: R$18.650,00 
(dezoito mil seiscentos e cinquenta reais), referente ao primeiro ano de contrato, sendo 
R$ 45.950,00 (quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais) o valor global referente 
aos 36 (trinta e seis) meses. Data da assinatura: 26/09/2022. Assinam: Renato Pedreiro Mi-
guel pelo Contratante e Sr. Douglas Castro Zanatta pela Contratada. Dotação Orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.04.010 – Serviços de telecomunicações/internet.

Dispensa de Licitação: Termo de Contrato nº 16/2022 - Partes: CONSELHO REGIONAL DE 
BIOMEDICINA 3ª REGIÃO – CRBM3, CNPJ nº 26.619.841/0001-75 e AQUA SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
- EIRELI, CNPJ nº 28.695.298/0001-10. Espécie: Contrato de Prestação de Serviços. Objeto: 
Prestação de serviços especializados de Segurança e Medicina do Trabalho, com vistas à 
elaboração, implementação, acompanhamento e coordenação do Programa de Controle 
Médico de Saúde e Ocupacional (PCMSO), do Programa de Gestão de Riscos (PGR) do Perfil 
Profissiográfico Previdenciário (PPP) e da emissão de Laudo Técnico de Condições Am-
bientais do Trabalho  (LTCAT), para os servidores do CRBM-3, de acordo com o Manual de 
Orientação do eSocial. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação 
do extrato do contrato no Diário Oficial da União. Valor Total: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 
reais). Data da assinatura: 07/10/2022. Assinam: Renato Pedreiro Miguel pelo Contratante 
e Sra. Ayulene Bogea Lopes pela Contratada. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - 
Serviços de Segurança Predial e Preventiva. 
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