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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
DIRETORIA DO FORO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

A Justiça Federal no Ceará torna público o resultado do julgamento do Pregão
Presencial nº 01/2019, declarando vencedora a empresa MC DE S. PEREIRA - ME (DISK
ÁGUA CARIRI) - CNPJ Nº 26.522.314/0001-48, sendo-lhe adjudicado e homologado o
respectivo objeto.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2019

A Justiça Federal no Ceará torna público o resultado do julgamento do Pregão
Presencial nº 03/2019, declarando vencedora a empresa MARTA ROCHA DA SILVA DE
OLIVEIRA - MEI - CNPJ Nº 30.411.880/0001-50, sendo-lhe adjudicado e homologado o
respectivo objeto.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019

A Justiça Federal no Ceará torna público o resultado do julgamento do Pregão
Presencial nº 04/2019, declarando vencedora a empresa EDUARDO NASCIMENTO DOS REIS
- ME - CNPJ Nº 11.034.330/0001-14, sendo-lhe adjudicado e homologado o respectivo
objeto.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2019

A Justiça Federal no Ceará torna público o resultado do julgamento do Pregão
Presencial nº 05/2019, declarando vencedora a empresa SUPERMERCADO NOVA OP Ç ÃO
LTDA - CNPJ Nº 00.851.692/0001-81, sendo-lhe adjudicado e homologado o respectivo
objeto.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2019

A Justiça Federal no Ceará torna público o resultado do julgamento do Pregão
Presencial nº 07/2019, declarando vencedora a empresa FLÁVIA CRUZ DE MELO - MEI -
CNPJ Nº 32.439.433/0001-34, sendo-lhe adjudicado e homologado o respectivo objeto.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2019

A Justiça Federal no Ceará torna público o resultado do julgamento do Pregão
Presencial nº 08/2019, declarando vencedora a empresa MARIA NAZARÉ DA COSTA - ME -
CNPJ Nº 97.327.506/0001-41, sendo-lhe adjudicado e homologado o respectivo objeto.

Fortaleza, 28 de junho de 2019.
SAMARA CAVALCANTE FERNANDES
Supervisora da Seção de Contratos

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019

A pregoeira abaixo torna pública a alteração dos prazos de envio, recebimento,
abertura das propostas de preços, início da disputa, bem como das condições de
participação do certame eletrônico em epígrafe, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de elevadores dos
edifícios-sede da JFPB, localizados em João Pessoa, Campina Grande e Monteiro, ficando
aprazado o início da disputa de preços, no endereço www.licitacoes-e.com.br, para as 14
horas (horário de Brasília) do dia 11/07/2019, conforme Adendo nº 01 ao Edital de
licitação, disponível nos endereços eletrônicos www.jfpb.jus.br (link Transparência Pública;
Editais e Licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

Informações: (83)2108-4026 ou e-mail cpl@jfpb.jus.br.

ADRIANA COSTA RAMOS CUNHA

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 7/2019 - UASG 925048

Nº Processo: 18992/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Plano de Assistência Odontológica e demais
procedimentos pelos serviços auxiliares de diagnósticos, autorizada para funcionamento
pelo Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para os funcionários do COFECO N .
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 27/06/2019 de 09h00 às 12h00 e de 13h00 às
17h30. Endereço: Scs, Quadra 2, Bloco B, Sala 501 - Ed. Palacio do Comercio Asa Sul -
BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/925048-05-7-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 27/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 12/07/2019 às 14h45 no site www.comprasnet.gov.br.

JOAO HENRIQUE VIEIRA COSTA
Pregoeiro

Dias: 27/06/2019 , 28/06/2019 E 01/07/2019

(SIDEC - 28/06/2019) 925048-12018-2019NE000041

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019

Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio e visual para estruturação de auditório
para nova sede do CONFEF.

O Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, por intermédio de seu
Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Eletrônico CONFEF nº 004/2019,
conforme especificado abaixo:
Item 1 - Empresa: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
20.515.983/0001-06, no valor total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais);
Item 2 - Empresa: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
20.515.983/0001-06, no valor total de R$ 28.799,98 (vinte e oito mil, setecentos e
noventa e nove reais e noventa e oito centavos);
Item 3 - Empresa: HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
09.142.743/0001-70, no valor total de R$ R$ 1.458,96 (mil quatrocentos e cinquenta e
oito reais e noventa e seis centavos);
Item 4 - Empresa: DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ
sob o nº 09.450.715/0001-10, no valor total de R$ 2.009,94 (dois mil, nove reais e
noventa e quatro centavos);
Item 5 - Empresa: TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 13.345.633/0001-83, no valor total de R$ 3.119,70 (três mil, cento
e dezenove reais e setenta centavos);

Item 6 - Empresa: ROD E FAB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº 32.726.558/0001-45, no valor total de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos
e cinquenta reais);
Item 7 - Empresa: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
00.489.661/0001-22, no valor total de R$ 6.779,84 (seis mil, setecentos e setenta e
nove reais e oitenta e quatro centavos).

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2019.
BRUNO CARVALHO COSTA

Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2019

CONSELHEIROS FEDERAIS REPRESENTANTES DOS GRUPOS PROFISSIONAIS
A Comissão Eleitoral Federal - CEF, instituída no exercício 2019 por meio das

Decisões Plenárias nº PL-0014/2019 e PL-0015/2019, por meio de seu Coordenador,
Conselheiro Federal Annibal Lacerda Margon, usando das atribuições que lhe confere o
Regimento do Confea e o Regulamento Eleitoral, torna pública para conhecimento dos
interessados a realização da ELEIÇÃO 2019 DO SISTEMA CONFEA/CREA, para os cargos de
Conselheiros Federais e seus respectivos suplentes representantes da Agronomia
(Amazonas), da Engenharia Civil (Distrito Federal e Minas Gerais), da Engenharia Elétrica
(Ceará e Pará) e da Industrial (Paraíba), com mandatos de 1º de janeiro de 2020 a 31 de
dezembro de 2022, mediante as condições estabelecidas no Regulamento Eleitoral e no
Calendário Eleitoral 2019, ambos anexos e parte integrante do presente Edital.

1 - DATA, HORÁRIO E LOCAIS DE ELEIÇÃO
1.1. A Eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019 (quarta-feira), com

início às 9h (nove horas) e término às 19h (dezenove horas), de acordo com o horário
local. 1.2. A votação ocorrerá na sede do respectivo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea), nas inspetorias, escritórios e representações do Crea, bem como nos
demais locais a serem definidos e divulgados, nas seguintes Unidades da Federação:

1.2.1. Amazonas;
1.2.2. Ceará;
1.2.3. Distrito Federal;
1.2.4. Minas Gerais;
1.2.5. Pará; e
1.2.6. Paraíba.
2 - CARGOS EM DISPUTA
2.1. A Eleição visa a escolha de 06 (seis) Conselheiros Federais e seus

respectivos suplentes para compor o Plenário do Confea, todos com mandato de 03 (três)
anos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, conforme preconiza a Lei nº
5.194, de 24 de dezembro de 1966.

2.2. Nos termos da Decisão Plenária nº PL-2373/2017, que aprovou a Tabela
de Sucessividade de Estados e Modalidades (Rosa dos Ventos), os cargos em disputa na
Eleição 2019 do Sistema Confea/Crea são os seguintes:

2.2.1. 01 (um) representante do Grupo/Categoria Agronomia no Estado do
Amazonas;

2.2.2. 01 (um) representante da Modalidade Engenharia Elétrica no Estado do
Ceará;

2.2.3. 01 (um) representante da Modalidade Engenharia Civil no Distrito
Fe d e r a l ;

2.2.4. 01 (um) representante da Modalidade Engenharia Civil no Estado de
Minas Gerais;

2.2.5. 01 (um) representante da Modalidade Engenharia Elétrica no Estado do
Pará; e

2.2.6. 01 (um) representante da Modalidade Industrial no Estado da
Paraíba.

2.3. Os títulos profissionais abrangidos em cada Grupo/Categoria e suas
respectivas Modalidades são aqueles discriminados na Tabela de Títulos Profissionais do
Sistema Confea/Crea, aprovada pela Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002.

2.3.1. A Modalidade Civil abrange também a Modalidade Agrimensura.
2.3.2. A Modalidade Industrial é composta pelas seguintes Modalidades:

Mecânica e Metalúrgica; Química; e Geologia e Minas.
3 - REGISTRO DE CANDIDATURA 3.1. Os profissionais interessados em

concorrer à Eleição 2019 deverão preencher as condições de elegibilidade, não incidir em
inelegibilidade, apresentar dentro do prazo fixado o requerimento de registro de
candidatura, que deverá ser deferido.

3.2. Poderão candidatar-se os profissionais brasileiros, de nível superior,
registrados no Sistema Confea/Crea e em dia com suas obrigações, no gozo dos seus
direitos profissionais, civis e políticos, com domicílio eleitoral (registro ou visto) de um
ano, no mínimo, na circunscrição do Crea onde pretende concorrer e também com
vínculo associativo de um ano, no mínimo, com entidade de classe registrada e
homologada no Sistema Confea/Crea, localizada na Unidade Federativa do seu domicílio
eleitoral, observando-se a formação de chapa (titular e suplente).

3.3. Serão considerados inelegíveis e, portanto, terão seu requerimento de
registro de candidatura indeferido:

3.3.1. aqueles que incidirem em alguma(s) das causas de inelegibilidade
previstas no art. 40, do Regulamento Eleitoral;

3.3.2. aqueles que infringirem as regras de sucessividade de mandatos para
funções e cargos eletivos do Sistema Confea/Crea e Mútua, estabelecidas na Resolução nº
1.115, de 26 de abril de 2019;

3.3.3. os detentores de cargo, emprego ou função, remunerada ou não, no
Confea, no Crea ou na Mútua que não se desincompatibilizarem em até 03 (três) meses
antes da data da eleição, conforme fixado no Calendário Eleitoral 2019 (até 30 de julho
de 2019 - terça-feira); e

3.3.4. os dirigentes, administradores, superintendentes, presidentes ou
membros de diretoria de entidades de classe registradas e homologadas no Sistema
Confea/Crea que não se desincompatibilizarem em até 03 (três) meses antes da data da
eleição, conforme fixado no Calendário Eleitoral 2019 (até 30 de julho de 2019 - terça-
feira).

3.4. O prazo para apresentação do requerimento de registro de candidatura se
encerrará no dia 16 de agosto de 2019 (sexta-feira), conforme o Calendário Eleitoral
2019.

3.4.1. O requerimento de registro de candidatura deverá ser protocolado no
respectivo Conselho Regional (sede, inspetoria ou escritório de representação), observado
o horário regular de funcionamento de cada Crea.

3.5. O requerimento de registro de candidatura, observando-se a formação de
chapa (titular e suplente), deverá conter, no mínimo, o nome completo, data de
nascimento, os números de identidade, CPF e Registro Nacional, os endereços de
residência e eletrônicos (e-mail) e os telefones de contato, sendo acompanhado dos
seguintes documentos obrigatórios, de acordo com o art. 45, do Regulamento
Eleitoral:

3.5.1. cópia da Carteira de Identidade Profissional;
3.5.2. certidão negativa de débitos emitida pelo Crea da circunscrição onde

pretende concorrer;
3.5.3. certidão negativa de infração ao Código de Ética Profissional abrangendo

os últimos cinco anos, emitida pelo Crea da circunscrição onde pretende concorrer;
3.5.4. certidão Cível da Justiça Estadual expedida na comarca do seu domicílio

eleitoral;
3.5.5. certidão Criminal da Justiça Estadual expedida na comarca do seu

domicílio eleitoral;
3.5.6. certidão Cível da Justiça Federal expedida na comarca do seu domicílio

eleitoral;
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3.5.7. certidão Criminal da Justiça Federal expedida na comarca do seu
domicílio eleitoral;

3.5.8. certidão de Falência e Recuperação Judicial da Justiça Estadual expedida
em nome da pessoa física do candidato, na comarca do seu domicílio eleitoral
(obrigatória mesmo que o candidato não seja ou não tenha sido sócio de pessoa
jurídica);

3.5.9. comprovante de desincompatibilização ocorrida no prazo previsto no
Calendário Eleitoral, se for o caso;

3.5.10. comprovante de possuir vínculo associativo de um ano, no mínimo,
com entidade de classe registrada e homologada no Sistema Confea/Crea, localizada na
Unidade Federativa do seu domicílio eleitoral;

3.5.11. uma fotografia, recente, de frente, tamanho 3x4 ou 5x8;
3.5.12. plano orçamentário destinado à campanha eleitoral;
3.5.13. resumo de curriculum vitae digitado em, no máximo, cinquenta linhas

com fonte tamanho 12 (opcional);
3.5.14. programa de trabalho digitado em, no máximo, cinquenta linhas com

fonte tamanho 12 (opcional); e
3.5.15. indicação da forma como quer o seu nome grafado na cédula,

contendo, no máximo, vinte caracteres (opcional).
3.6. A Comissão Eleitoral Federal disponibilizará formulário contendo todos os

campos para preenchimento das informações exigidas pelo Regulamento Eleitoral, de uso
facultativo, podendo ser utilizados requerimentos próprios para fins de registro de
candidatura.

4 - LEGISLAÇÕES E NORMATIVOS
4.1. A Eleição 2019 do Sistema Confea/Crea é regida pelo seguinte arcabouço

jurídico administrativo: 4.1.1. Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966;
4.1.2. Lei nº 8.195, de 26 de junho de 1991;
4.1.3. Regulamento Eleitoral - Resolução nº 1.021, de 22 de junho de 2007

(Anexo II);
4.1.4. Decisão Plenária nº PL-2373/2017, que aprovou a Tabela de

Sucessividade de Estados e Modalidades (Rosa dos Ventos);
4.1.5. Calendário Eleitoral 2019, aprovado pela Decisão Plenária nº PL-

0797/2019;
4.1.6. Resolução nº 1.115, de 26 de abril de 2019, que regulamenta a

sucessividade de mandatos para funções e cargos eletivos do Sistema Confea/Crea e
Mútua;

4.1.7. Sentença transitada em julgado proferida no processo nº
2008.34.00.0067557-7, perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
que estabeleceu o prazo mínimo de 03 (três) meses antes do pleito para
desincompatibilização nas Eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua; e

4.1.8. Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002, que aprova a Tabela de
Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea.

4.2. Todas as informações e/ou documentações pertinentes à Eleição 2019 do
Sistema Confea/Crea estarão disponíveis no Portal do Confea na internet
(www.confea.org.br).

4.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral Federal
(cef@confea.org.br).

ANEXO AO EDITAL ELEITORAL Nº 1/2019
CALENDÁRIO ELEITORAL
ELEIÇÕES 2019
1º de julho - segunda-feira
Data de divulgação do Edital de Convocação das Eleições pela CEF, publicado

no Diário Oficial da União - DOU e nos sites do Confea e dos Creas PA, DF, CE, AM, MG
e PB (art. 3º, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

30 de julho - terça-feira
Último dia para desincompatibilização dos pretensos candidatos que forem

detentores de cargo, emprego ou função, remunerada ou não, no Confea, no Crea ou na
Mútua e/ou dirigentes, administradores, superintendentes, presidentes ou membros de
diretoria de entidades de classe registradas e homologadas no Sistema Confea/Crea
(sentença transitada em julgado proferida no processo nº 2008.34.00.0067557-7, perante
a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal).

8 e 9 de agosto - quinta e sexta-feira
Seminário Eleitoral na sede do Confea, com a participação dos Coordenadores,

Coordenadores-Adjuntos e Assistentes das Comissões Eleitorais Regionais dos Creas PA,
DF, CE, AM, MG e PB (art. 18, III, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

16 de agosto - sexta-feira
Último dia para apresentação do requerimento de registro de candidatura,

que deverá ser protocolado no respectivo Conselho Regional (sede, inspetoria ou
escritório de representação), observado o horário regular de funcionamento de cada Crea.
Não serão aceitos requerimentos de registro de candidatura por e-mail ou fac-símile (art.
46, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

17 de agosto - sábado
Data a partir da qual é permitida a campanha eleitoral (art. 58, do Anexo II,

da Resolução nº 1.021/2007 e artigos 11 e 36, da Lei nº 9.054/1997, em analogia).
19 de agosto - segunda-feira
Data de divulgação pela CER do Edital contendo a relação dos requerimentos

de registro de candidatura apresentados, abrindo-se o prazo de 2 (dois) dias para
apresentação de impugnação (art. 48, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

21 de agosto - quarta-feira
Último dia para apresentação de impugnação contra requerimento de registro

de candidatura, que deverá ser protocolada no respectivo Conselho Regional (sede,
inspetoria ou escritório de representação), observado o horário regular de funcionamento
de cada Crea, acompanhada, obrigatoriamente, da fundamentação legal e das provas do
alegado. (art. 49, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

22 de agosto - quinta-feira
Data de divulgação pela CER do Edital contendo as impugnações apresentadas,

abrindo-se o prazo de 2 (dois) dias para apresentação de contestação (art. 49, parágrafo
único, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

23 de agosto - sexta-feira
Data-limite para o Crea encaminhar comunicado, via e-mail, a todos os

profissionais com registro ativo, ainda que inadimplentes, a respeito da eleição a ser
realizada em 30 de outubro de 2019, informando o profissional acerca da possibilidade de
indicação do local de votação de sua preferência na circunscrição do Crea e esclarecendo
como proceder para realizar sua opção, que poderá ser feita até 30 de setembro de
2019.

26 de agosto - segunda-feira
Último dia para a chapa impugnada apresentar contestação à CER, que deverá

ser protocolada no respectivo Conselho Regional (sede, inspetoria ou escritório de
representação), observado o horário regular de funcionamento de cada Crea (art. 50, do
Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

28 de agosto - quarta-feira
Data-limite para a CER apreciar os requerimentos de registro de candidatura

apresentados, analisando as razões expostas nas impugnações apresentadas e respectivas
contestações, e verificando as condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade,
independentemente de apresentação de impugnação (art. 51, do Anexo II, da Resolução
nº 1.021/2007).

29 de agosto - quinta-feira
1. Data de divulgação pela CER do Edital contendo o extrato das decisões

adotadas e a relação completa dos registros de candidatura deferidos e indeferidos,
abrindo-se o prazo de 2 (dois) dias para apresentação de recurso à CEF (art. 52, do Anexo
II, da Resolução nº 1.021/2007).

2. Data de encaminhamento à CEF da íntegra das decisões adotadas e a
relação completa dos registros de candidatura deferidos e indeferidos pela CER (art. 52,
parágrafo único, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

2 de setembro - segunda-feira

Último dia para apresentação de recurso à CEF contra decisão da CER, que
deverá ser protocolado no respectivo Conselho Regional (sede, inspetoria ou escritório de
representação), observado o horário regular de funcionamento de cada Crea (art. 53, do
Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

3 de setembro - terça-feira
Data de divulgação pela CER do Edital contendo os recursos interpostos à CEF,

abrindo-se o prazo de 2 (dois) dias para apresentação de contrarrazões (art. 53, do Anexo
II, da Resolução nº 1.021/2007).

5 de setembro - quinta-feira
Último dia para a chapa recorrida apresentar contrarrazões aos recursos

interpostos, que deverá ser protocolada no respectivo Conselho Regional (sede, inspetoria
ou escritório de representação), observado o horário regular de funcionamento de cada
Crea (art. 53, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

6 de setembro - sexta-feira
Encaminhamento à CEF, em meio digital, da cópia integral do processo de

registro de candidatura objeto de recurso (art. 53, parágrafo único, do Anexo II, da
Resolução nº 1.021/2007).

13 de setembro - sexta-feira
1. Data-limite para a CEF julgar recursos contra as decisões das CER (art. 54,

do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).
2. Data-limite para o Crea reiterar o comunicado, via e-mail, a todos os

profissionais com registro ativo, ainda que inadimplentes, a respeito da eleição a ser
realizada em 30 de outubro de 2019, informando o profissional acerca da possibilidade de
indicação do local de votação de sua preferência na circunscrição do Crea e esclarecendo
como proceder para realizar sua opção, que poderá ser feita até 30 de setembro de
2019, acrescentando que, caso não seja feita a opção, seu local de votação será definido
em função do vínculo que mantenha com empresa que possuir local de votação, se for
o caso e, subsidiariamente, em função do vínculo que mantenha com entidade de classe
que possuir local de votação, se for o caso, sendo considerado, por fim, se não for o caso
dos critérios anteriores, o endereço profissional e/ou residencial cadastrado na base de
dados do Crea.

16 de setembro - segunda-feira
Data de divulgação pela CEF do Edital contendo o extrato das decisões

adotadas em grau de recurso e a relação completa dos registros de candidatura deferidos
e indeferidos, abrindo-se o prazo de 2 (dois) dias para apresentação de recurso ao
Plenário do Confea (art. 54, § 1º, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

18 de setembro - quarta-feira
Último dia para apresentação de recurso ao Plenário contra decisão da CEF,

que deverá ser protocolado no Confea, observado seu horário regular de funcionamento,
ou encaminhado via e-mail à CEF (art. 54, § 1º, do Anexo II, da Resolução nº
1.021/2007).

19 de setembro - quinta-feira
Data de divulgação pela CEF do Edital contendo os recursos interpostos ao

Plenário, abrindo-se o prazo de 2 (dois) dias para apresentação de contrarrazões (art. 54,
§ 2º, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

20 de setembro - sexta-feira
Data-limite para o Plenário do Crea definir a composição e a localização das

mesas eleitorais (art. 25, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).
23 de setembro - segunda-feira
1. Último dia para a chapa recorrida apresentar contrarrazões aos recursos

interpostos, que deverá ser protocolado no Confea, observado seu horário regular de
funcionamento, ou encaminhado via e-mail à CEF (art. 54, § 2º, do Anexo II, da Resolução
nº 1.021/2007).

2. Data de divulgação pela CER do Edital contendo a definição da composição
e a localização das mesas eleitorais, abrindo-se o prazo de 2 (dois) dias para apresentação
de impugnação (art. 25, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

25 de setembro - quarta-feira
Último dia para apresentação de impugnação contra a definição da

composição e a localização das mesas eleitorais pelo Plenário do Crea, que deverá ser
protocolada no respectivo Conselho Regional (sede, inspetoria ou escritório de
representação), observado o horário regular de funcionamento de cada Crea (art. 25, do
Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

26 de setembro - quinta-feira
Encaminhamento à CEF pela CER, em meio digital, da cópia integral do

processo de definição da composição e a localização das mesas eleitorais bem como de
eventuais impugnações apresentadas (art. 25, parágrafo único, do Anexo II, da Resolução
nº 1.021/2007).

27 de setembro - sexta-feira
1. Data-limite para o Plenário julgar recursos contra as decisões da CEF (art.

55, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).
2. Data-limite para o Crea reiterar mais uma vez o comunicado, via e-mail, a

todos os profissionais com registro ativo, ainda que inadimplentes, a respeito da eleição
a ser realizada em 30 de outubro de 2019, informando o profissional acerca da
possibilidade de indicação do local de votação de sua preferência na circunscrição do
Crea e esclarecendo como proceder para realizar sua opção, que poderá ser feita até 30
de setembro de 2019, informando o profissional o seu local de votação previamente
definido, de acordo com os critérios anteriormente utilizados.

30 de setembro - segunda-feira
1. Data de divulgação pela CEF do Edital contendo o extrato das decisões

adotadas em grau de recurso pelo Plenário e a relação completa dos registros de
candidatura deferidos e indeferidos (art. 55, parágrafo único, do Anexo II, da Resolução
nº 1.021/2007).

2. Data-limite para quitação de eventuais débitos pelos profissionais
inadimplentes para fins de ser considerado eleitor. O profissional inadimplente após essa
data não poderá ser incluído na relação de aptos a votar, nem votar em separado, ainda
que comprove ter quitado seus débitos posteriormente. Os Creas deverão observar essa
data para fins de fechamento de listagens de eleitores, não sendo permitida a inclusão
de eleitores após essa data.

3. Data-limite para os profissionais indicarem o local de votação de sua
preferência na circunscrição do Crea. Após essa data, o Crea deverá definir o local de
votação do eleitor em função do vínculo mantido com empresa que possuir local de
votação, se for o caso e, subsidiariamente, em função do vínculo mantido com entidade
de classe que possuir local de votação, se for o caso, sendo considerado, por fim, se não
for o caso dos critérios anteriores, o endereço profissional e/ou residencial cadastrado na
base de dados do Crea.

11 de outubro - sexta-feira
Data-limite para o Crea encaminhar comunicado, via e-mail, a todos os

profissionais aptos a votar, informando acerca do seu local de votação definido.
29 de outubro - terça-feira
Data-limite para a CER fornecer os materiais de votação para as respectivas

Mesas Eleitorais (art. 84, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).
30 de outubro - quarta-feira (DIA DA ELEIÇÃO)
1. Data em que se realizará a votação, por voto direto e secreto, com início

às 9h (nove horas) e término às 19h (dezenove horas), de acordo com o horário local
(artigos 64 e 80, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

1.1. A partir das 8h (oito horas), os membros da mesa eleitoral deverão
preparar o lugar definido, conferindo o material para votação (art. 65, do Anexo II, da
Resolução nº 1.021/2007).

1.2. Às 19h (dezenove horas) o presidente da mesa eleitoral distribuirá senhas
a todos os eleitores presentes e a votação continuará na ordem numérica das senhas (art.
80, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

2. A apuração dos votos terá início imediatamente após o encerramento da
eleição e não será interrompida até sua conclusão (art. 85, do Anexo II, da Resolução nº
1.021/2007).

2.1. Encerrada a apuração, a Mesa Eleitoral elaborará a ata da eleição e o
mapa de apuração, remetendo todos os documentos, físicos ou eletrônicos, e papéis
utilizados durante a votação à CER (art. 93, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).
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3. Em caso de impugnação de urna e/ou de voto, a Mesa Eleitoral decidirá de
plano, cabendo recurso imediato à CER, por escrito, de forma fundamentada (artigos 90
e 91, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

3.1. Os recursos deverão ser encaminhados à CER, juntamente com a urna
e/ou cédulas, até o dia seguinte à Eleição (art. 90, § 2º e art. 91, § 2º, do Anexo II, da
Resolução nº 1.021/2007).

1º de novembro - sexta-feira
Data-limite para a CER apreciar eventuais recursos interpostos contra as

decisões das Mesas Eleitorais em sede de impugnação de urna e/ou de voto (art. 90, §
2º, art. 91, § 2º, e art. 92, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

4 de novembro - segunda-feira
Data-limite para a CER encaminhar à CEF, por meio eletrônico, o mapa geral

de apuração e a ata final da eleição (art. 94, parágrafo único, do Anexo II, da Resolução
nº 1.021/2007).

12 de novembro - terça-feira
Data-limite para a CEF elaborar o relatório final da eleição, contendo o mapa

de totalização por Crea para fins de propor ao Plenário a homologação dos respectivos
resultados (art. 95, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

22 de novembro - sexta-feira
Data-limite para o Plenário conhecer o relatório final da eleição, contendo o

mapa de totalização por Crea e homologar os respectivos resultados (art. 95, parágrafo
único, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

25 de novembro - segunda-feira
Data de divulgação pela CEF do Edital contendo o resultado da eleição e a

homologação dos resultados (art. 104, do Anexo II, da Resolução nº 1.021/2007).

ANNIBAL LACERDA MARGON
Coordenador da Comissão Eleitoral Federal

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional comunica o resultado
do julgamento do Pregão Eletrônico 08/2019. Objeto: Locação anual de 03 licenças Adobe
Creative Cloud. Vencedora: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 04.198.254/0001-
17 - Valor Global - R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais).

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 925158

Nº Processo: 2852/2019.
A presente licitação tem por objeto o Registro de preços, pelo prazo de 12

(doze) meses, para eventual aquisição, sob demanda, para a contratação de empresa
fornecedora de livros (livraria, distribuidor ou importador), para aquisição, sob demanda,
de MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DISPONÍVEL NO MERCADO IMPORTADO, impressos e/ou
eletrônicas, nas áreas básicas da medicina (clínica médica, ginecologia e obstetrícia,
pediatria, cirurgia geral e medicina preventiva e social), bioética, ética e filosofia, ética
médica, direito médico, gestão da saúde pública, direito, informática, administração,
contabilidade, jornalismo e de outras áreas relacionadas a fiscalização do exercício
profissional da medicina e/ou que possam dar suporte informacional à operacionalização
do processo de desenvolvimento técnico-gerencial-administrativo das unidades
administrativas do CFM, até o limite de (R$ 11.000,00 - Onze mil reais durante a vigência
da ata) valor destinado no orçamento para atualização do acervo bibliográfico.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 01/07/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço:
Sgas 915 Lote 72, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/925158-5-00024-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 01/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O item deverá
ser cotado de acordo com descrição detalhada do Edital..

NOELYZA PEIXOTO BRASIL VIEIRA
Presidente

(SIASGnet - 27/06/2019) 925158-00001-2019NE000001

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Adm. CFQ nº 31/2018. Contrato 19/2019-CFQ. Contrato celebrado entre o
Conselho Federal de Química e a empresa DELL computadores do Brasil Ltda., CNPJ nº
72.381.189/0001-10. Objeto: Aquisição de 56 estações de trabalho de alto desempenho e
baixo consumo energético, com 2 monitores de vídeo cada, bem como licenças de
software e os respectivos serviços de suporte, assistência técnica on site e garantia por 60
meses. Base Legal: Adesão ata de registro de preços nº 18/2018-BACEN, Lei nº
12.232/2010 e Lei nº 8.666/93. Valor R$ 489.291,60 (quatrocentos e oitenta e nove mil,
duzentos e noventa e um reais, sessenta centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 2/2018

Conselho Federal de Química - CFQ e Conselho Regional de Química da 8ª Região [CRQ-
VIII].
Objeto: O presente convênio tem por objeto a concessão ao Conselho Regional de Química
da 7ª Região - CRQ VII de doação destinado à compra de 02 (dois) veículos automotores
zero km, destinados única e exclusivamente para implementar e desenvolver os trabalhos
de fiscalização de empresas e profissionais químicos por parte do Conselho Regional de
Química da 7ª Região.
Prorrogação da prestação de contas: 17.02.2019 a 14.10.2019.
Valor Total: O valor total do convênio é de R$ 258.580,000 (duzentos e cinquenta e oito
mil, quinhentos e oitenta reais) repassado em parcela única em 18/03/2019.
Assinam:
José de Ribamar Oliveira Filho - Presidente Conselho Federal de Química.
Antônio César de Macedo Silva - Presidente Conselho Regional de Química da 7ª Região
[CRQ-VII].

EXTRATO DE CONVÊNIO N° 3/2019

Conselho Federal de Química - CFQ e Conselho Regional de Química da 8ª Região [CRQ-VIII].
Objeto: O presente convênio tem por objeto a concessão ao Conselho Regional de Química da
8ª Região - CRQ-VIII de doação destinado a subsidiar os alunos de engenharia química da
Universidade federal de Sergipe, no que se refere ao pagamento de custos com serviços
gráficos, palestrantes, coffee break, etc., na realização do XXIV Congresso regional dos
estudantes de engenharia química, a ser realizado no período de 14 a 20 de julho de 2019 no
Campus São Cristóvão - Universidade federal de Sergipe.
Vigência: 15.05.2019 a 10.11.2019.
Valor Total: O valor total do convênio é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) repassado
em parcela única após a assinatura do convênio.
Assinam:
José de Ribamar Oliveira Filho - Presidente Conselho Federal de Química.
José George de Oliveira Santos - Presidente Conselho Regional de Química da 8ª Região [CRQ-
VIII].

EXTRATO DE CONVÊNIO N° 5/2019

Conselho Federal de Química - CFQ e Conselho Regional de Química da 6ª Região [CRQ-
VI].
Objeto: O presente convênio tem por objeto a concessão ao Conselho Regional de Química
da 6ª Região - CRQ-VIII de doação destinada a contratação de profissional especializado na
elaboração, acompanhamento e conclusão do chamamento público para aquisição da nova
sede.
Vigência: 14.06.2019 a 10.12.2019.
Valor Total: O valor total do convênio é de R$ 17.000,00 (três mil e quinhentos reais)
repassado em parcela única após a assinatura do convênio.
Assinam:
José de Ribamar Oliveira Filho - Presidente Conselho Federal de Química.
Célio Augusto Gomes de Souza - Presidente Conselho Regional de Química da 6ª Região
[CRQ-VI].

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Processo n° 2019400260 - Contratada: CS & CS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ:
01.165.267/0001-00. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos
serviços de impressão digital a laser e de cópias, com o fornecimento de impressoras em
comodato incluindo insumos (exceto folhas) para a Sede deste Conselho e Casas do
Administrador, localizadas no interior do estado do Rio de janeiro. Valor global de
R$41.184,00 (quarenta e um mil cento e oitenta e quatro reais). Adesão da Ata de Registro
de Preços nº 435/2018 da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - HOSPITAL
UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO DA UFRJ, referente ao Pregão Eletrônico nº
047/2018 do processo nº 23079.022979/2017-15, conforme art. 22º, § 2º do Decreto nº
7.892 de 23 de janeiro de 2013 e do art. 2º do Decreto 8.250 de 23 de maio de 2014. Data
da Emissão da nota de empenho: 28/06/2019. Autorizada por Carlos Roberto Fernandes de
Araújo, Vice-Presidente de Administração e Finanças e pelo Presidente, Wallace Souza
Vieira.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Aditivo ao Contrato nº 017/2017 firmado entre o Conselho Regional de
Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04 e a EMPRESA INCORPLAN
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 04.147.114/0001-10. Objeto: contratação de empresa de
engenharia para elaboração do projeto executivo e obra de engenharia, reforma que será
prestada nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos técnicos que
se encontram anexos ao instrumento convocatório do certame que deu origem ao
instrumento contratual. Valor do Aditivo: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Vigência do
aditivo 13/05/2019 a 27/06/2019. Data de assinatura do aditivo: 10 de maio de 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 5º Aditivo ao Contrato nº 017/2017 firmado entre o Conselho Regional de
Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04 e a EMPRESA INCORPLAN
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 04.147.114/0001-10. Objeto: contratação de empresa de
engenharia para elaboração do projeto executivo e obra de engenharia, reforma que será
prestada nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos técnicos que
se encontram anexos ao instrumento convocatório do certame que deu origem ao
instrumento contratual. Valor do Reajuste: 61.193,89 (sessenta e um mil, cento e noventa
e três reais e oitenta e nove centavos). Data de assinatura do aditivo: 14 de junho de
2019.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 2018/000120. CONTRATANTE: Conselho Regional de Biologia - 3ª Região;
CONTRATADO: CONSTRUVIA SERVIÇOS DE REFORMAS PREDIAIS EIRELI; CNPJ:
08.977.382/0001-10; OBJETO: 3º TA de alteração referente a Reforma e Ampliação da Sede
do CRBio-03. Supressão de R$ 35.947,50 e Acréscimo de R$ 160.001,31, respectivamente
em torno de 3,282% e 14,614% ao valor total do contrato acordado entre as partes; BASE
LEGAL: Artigo 65, I, alínea "b" e § 1º - Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 6.3.2.1.01.01.002; PRAZO: 11 meses.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 UASG: 383514

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO, comunica aos
interessados que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019. Objeto: AQUISIÇÃO DE
450 RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO. Edital disponível a partir de 01/07/2019 no
site www.crcpe.org.br/institucional/licitacoes e no site www.comprasnet.gov.br. Entrega
das Propostas: a partir de 01/07/2019 às 8h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 12/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Recife, 28 de junho de 2019
RITA DE CÁSSIA CALAÇA MENEZES

Pregoeira do CRC/PE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - UASG: 926.582

Comunicamos a reabertura do prazo da licitação supracitada, publicada no
D.O.U de 13/06/2019. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação (com
chip) para os servidores do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, alterando o valor
global conforme especificações constantes no Termo de Referência. Novo Edital disponível
nos sites: www.crc-ce.org.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br.
TIPO: MENOR PREÇO OBTIDO ATRAVÉS DA TAXA ADMINISTRATIVA EM PERCENTUAL.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 09:59 do dia 12 de julho de 2019.
DATA DA ABERTURA: 12 de julho de 2019 às 10:00 no site
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira, na Av. da Universidade,
3057, Benfica, no horário comercial através do telefone (85) 3194.6010.

Fortaleza, 1 de julho de 2019.
ROSANGELA GOMES SABOIA

Pregoeira
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