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EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, intima o Sr. Marcos Antonio Pereira registro nº MG-062185/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do CRCDF para conhecimento da
decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2019/249-U. Fica a parte
intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis para, se quiser, interpor recurso,
e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na continuidade do
processo.

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca o Sr. Victor Giffoni, CRCDF-025518/O, cuja localização é
incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no prazo de 15 (quinze) dias,
para ciência da penalidade transita em julgado do processo administrativo de fiscalização
nº 2019/244-U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará na
continuidade do processo.
ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, intima o Sr. Gleison Nunes De Paula registro nº DF-014203/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do CRCDF para conhecimento da
decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2021/27-U. Fica a parte
intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis para, se quiser, interpor recurso,
e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na continuidade do
processo.

Espécie:Contratada: SAV SERVIÇOS AVANÇADOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME / CNPJ nº
13.668.997/0001-02. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS
GERAIS. Objeto: Contratação de serviços de engenharia objetivando alterações em projetos
complementares executivos de engenharia, relativos aos projetos de instalações elétricas;
projeto de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento; projeto de cabeamento
estruturado; projeto de CFTV; projeto alarme; projeto de áudio e vídeo; elaboração de
cadernos de encargos de todos os projetos, referentes à obra de construção do novo
prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e
unificação de áreas das duas edificações, sob coordenação de profissional a ser indicado
pelo CRCMG. Valor global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assinatura: 13/05/2022. Vigência:
36 (trinta e seis) meses. Pregão Eletrônico nº 002/2022.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, intima o Sr. Jean Carlos Silva registro nº DF-014707/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do CRCDF para conhecimento da
decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2019/105-U Fica a parte
intimada de que dispõe do prazo de 05 (cinco) dias úteis para, se quiser, interpor embargo
de declaração, e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na
continuidade do processo.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022
A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, torna
pública a homologação do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 002/2022, cujo
objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
terceirização de mão de obra, visando o fornecimento, em regime de dedicação exclusiva,
de um Desenvolvedor Web - Full Stack e de um Publicitário ou Designer Gráfico, que serão
lotados na sede do CRCMG, localizada na rua Cláudio Manoel, nº 639, bairro Savassi, Belo
Horizonte-MG, durante o período de 12 (doze) meses; tendo sido obtido o seguinte
resultado: STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA, CNPJ Nº 27.581.238/0001-04, vencedora
em ambos os itens, sendo: item I - serviços de mão de obra de um Desenvolvedor Web Full Stack, pelo preço global de R$ 150.498,00 (cento e cinquenta mil quatrocentos e
noventa e oito reais) e item II - serviços de mão de obra de um Publicitário ou Designer
Gráfico, pelo preço global de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca o Sr. José Marques de Brito, CRCDF-011115/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no prazo de 15
(quinze) dias, para ciência da penalidade transita em julgado do processo administrativo de
fiscalização nº 2017/43-U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará na
continuidade do processo.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2022.
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
AVISO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2022

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente
EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais faz saber
que foi autorizada a contratação direta da palestrante Georgia Lima, por meio do Processo
Administrativo de Contratação nº 105/2022 e do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº
004/2022, para ministrar a palestra intitulada "Técnicas de Oratória para Contadores:
Desenvolva sua Comunicação para uma Carreira Memorável", durante o Seminário de
Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, no dia 17 de maio de
2022, das 20h30min às 21h30min. Valor total: R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).
Contratada: GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463, inscrição no
CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-08. Fundamento: art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, intima o Sr. Deusimar Nunes Brito registro nº DF-014727/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do CRCDF para conhecimento da
decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2019/306-U. Fica a parte
intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis para, se quiser, interpor recurso,
e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na continuidade do
processo.
ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

Belo Horizonte, 13 de maio de 2022.
CONTADORA SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca o Sr. Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire, CRCDF016920/O, cuja localização é incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no
prazo de 15 (quinze) dias, para ciência da penalidade transita em julgado do processo
administrativo de fiscalização nº 2019/298-U. Ressaltando que o não comparecimento no
CRCDF importará na continuidade do processo.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022
Objeto: Aquisição de equipamentos de foto, filmagem e transmissão de áudio
para o CRCPR. Tipo: Menor valor por grupo/item. Entrega das propostas: até 30/05/2022
às 08h45m. Abertura das propostas e início da sessão: 30/05/2022 às 09h00, por meio do
Sistema Comprasnet. Informações Gerais: O edital poderá ser consultado nos sites
www.crcpr.org.br e www.compras.gov.br (UASG 925154)

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

VICTORIA ROSSINI ANDREIU
Pregoeira

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca o Sr. Robson Marçal Ribeiro, CRCDF-014945/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no prazo de 15
(quinze) dias, para ciência da penalidade transita em julgado do processo administrativo de
fiscalização nº 2018/77-U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará na
continuidade do processo.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO
SUL
EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo Administrativo n.º 14/2021 - Inexigibilidade de Licitação
Contratante: CRCRS, CNPJ n.º 92.698.471/0001/33. Contratada: SPIDERWARE CONSULTORIA
EM INFORMÁTICA LTDA., CNPJ n.º 40.162.372/0001-39. OBJETO: Contratação de empresa
especializada em Tecnologia da Informação para fornecimento de licenças de direito de
uso de software de Sistema Integrado de Gestão Empresarial - solução ERP (Enterprise
Resource Planning) e serviços de manutenção, suporte contínuo e evolução da solução,
além de consultoria, treinamento e desenvolvimento de sistemas sob encomenda, até o
limite de 80 horas mensais. Valores: mensal de R$ 17.244,24 (dezessete mil, duzentos e
quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e de R$ 176,86 (cento e setenta e seis
reais e oitenta e seis centavos), por hora, sob demanda. Vigência: de 05/05/2022 a
05/05/2023. Data da Assinatura: 04/05/2022. Signatários: Márcio Schuch Silveira,
Presidente do CRCRS, e Paulo Roberto Camargo Aranha, Representante Legal da
empresa.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca a Sra. Ana Paula De Sousa Andrade, CRCDF-025451/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no prazo de 15
(quinze) dias, para ciência da penalidade transita em julgado do processo administrativo de
fiscalização nº 2015/259-U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará
na continuidade do processo.
ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca o Sr. Valdiney Almeida De França, CRCDF-016623/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no prazo de 15
(quinze) dias, para ciência da penalidade transita em julgado do processo administrativo de
fiscalização nº 2018/136-U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará
na continuidade do processo.

O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, intima a Sra. Eduarda Sabrina Meneghetti, registro nº SC-031020/K, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer a sua sede, para tomar ciência da
decisão proferida no processo nº 2020/000129, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Florianópolis, 12 de maio de 2022.
MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS
Presidente do CRCSC

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente
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