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do capítulo II do Regulamento Eleitoral. O período de inscrição de candidaturas iniciase às 09h do dia 06/02/2019 e se encerra às 17h do dia 26/02/2019, devendo ser
realizada através do endereço eletrônico cer.crt03@cft.org.br. O Regulamento Eleitoral
completo está disponível no site www.cft.org.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS REGIONAIS
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIÃO - CRT-01
A Comissão Eleitoral Regional da primeira região (CER-01), instituída em
conformidade com art. 14 da Resolução CFT nº 51 de 18 de janeiro de 2019, que trata do
Regulamento Eleitoral, bem como nos termos disposto no art. 35 e o Parágrafo único da
Lei 13.639/2018 de 26 de março de 2018, convoca os Técnicos Industriais do CRT-01 para
eleição a ser realizada no dia 5 de abril de 2019 das 09h às 19h, mediante a inscrição
individual do candidato titular e seu suplente, cujo modelo está publicado no sítio
eletrônico do CFT, constando os respectivos nomes, CPF e um documento válido com foto
dos candidatos. A inscrição dos candidatos será formalizada mediante requerimento
dirigido ao Coordenador da CER-01 com a relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos na seção II do capítulo II do Regulamento Eleitoral. O período de
inscrição de candidaturas inicia-se às 09h do dia 06/02/2019 e se encerra às 17h do dia
26/02/2019, devendo ser realizada através do endereço eletrônico cer.crt01@cft.org.br. O
Regulamento Eleitoral completo está disponível no site www.cft.org.br.

AUGUSTO CARLOS VAZ DE OLIVEIRA
1º Titular e Coordenador da CER-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS REGIONAIS
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - CRT-RN
A Comissão Eleitoral Regional do Rio Grande do Norte (CER - RN), instituída em
conformidade com art. 14 da Resolução CFT nº 51 de 18 de janeiro de 2019, que trata do
Regulamento Eleitoral, bem como nos termos disposto no art. 35 e o Parágrafo único da
Lei 13.639/2018 de 26 de março de 2018, convoca os Técnicos Industriais do CRT - RN para
eleição a ser realizada no dia 05 de abril de 2019 das 09h às 19h, mediante a inscrição
individual do candidato titular e seu suplente, cujo modelo está publicado no sítio
eletrônico do CFT, constando os respectivos nomes, CPF e um documento válido com foto
dos candidatos. A inscrição dos candidatos será formalizada mediante requerimento
dirigido ao presidente da CER-RN, com a relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos na seção II do capítulo II do Regulamento Eleitoral. O período de
inscrição de candidaturas inicia-se às 09h do dia 06/02/2019 e se encerra às 17h do dia
26/02/2019, devendo ser realizada através do endereço eletrônico cer.crtrn@cft.org.br. O
Regulamento Eleitoral completo está disponível no site www.cft.org.br.

FABRÍCIO COSTA FERREIRA
1º Titular e Coordenador da CER-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS REGIONAIS
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CRT-BA
A Comissão Eleitoral Regional da Bahia (CER - BA), instituída em conformidade
com art. 14 da Resolução CFT nº 51 de 18 de janeiro de 2019, que trata do Regulamento
Eleitoral, bem como nos termos disposto no art. 35 e o Parágrafo único da Lei 13.639/2018
de 26 de março de 2018, convoca os Técnicos Industriais do CRT - BA para eleição a ser
realizada no dia 05 de abril de 2019 das 09h às 19h, mediante a inscrição individual do
candidato titular e seu suplente, cujo modelo está publicado no sítio eletrônico do CFT,
constando os respectivos nomes, CPF e um documento válido com foto dos candidatos. A
inscrição dos candidatos será formalizada mediante requerimento dirigido ao presidente da
CER-BA, com a relação dos nomes dos candidatos e demais documentos previstos na seção
II do capítulo II do Regulamento Eleitoral. O período de inscrição de candidaturas inicia-se
às 09h do dia 06/02/2019 e se encerra às 17h do dia 26/02/2019, devendo ser realizada
através do endereço eletrônico cer.crtba@cft.org.br. O Regulamento Eleitoral completo
está disponível no site www.cft.org.br.

BONIFÁCIO FRANCISCO PINHEIRO DA CÂMARA NETO
1º Titular e Coordenador da CER - RN
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS REGIONAIS
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA QUARTA REGIÃO - CRT-04
A Comissão Eleitoral Regional da quarta região (CER-04), instituída em
conformidade com art. 14 da Resolução CFT nº 51 de 18 de janeiro de 2019, que trata do
Regulamento Eleitoral, bem como nos termos disposto no art. 35 e o Parágrafo único da
Lei 13.639/2018 de 26 de março de 2018, convoca os Técnicos Industriais do CRT-04 para
eleição a ser realizada no dia 5 de abril de 2019 das 09h às 19h, mediante a inscrição
individual do candidato titular e seu suplente, cujo modelo está publicado no sítio
eletrônico do CFT, constando os respectivos nomes, CPF e um documento válido com foto
dos candidatos. A inscrição dos candidatos será formalizada mediante requerimento
dirigido ao Coordenador da CER-04 com a relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos na seção II do capítulo II do Regulamento Eleitoral. O período de
inscrição de candidaturas inicia-se às 09h do dia 06/02/2019 e se encerra às 17h do dia
26/02/2019, devendo ser realizada através do endereço eletrônico cer.crt04@cft.org.br. O
Regulamento Eleitoral completo está disponível no site www.cft.org.br.

CLEMILSON CAFÉ DE JESUS
1º Titular e Coordenador da CER - BA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE

RUI CESAR DA SILVA
1º Titular e Coordenador da CER-04

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 1/2019; Objeto: fornecimento de equipamentos para atender as demandas de
uso de dados para Desktop's, telefones IP e Câmeras de segurança. Empresa MC TECH
SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - CNPJ: 14.024.014/0001-50; no valor total: R$ 57.739,00
(cinqüenta e sete mil setecentos e trinta e nove reais); Prazo de vigência: 140 dias a contar
de 01/02/19.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS REGIONAIS
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP
A Comissão Eleitoral Regional de São Paulo (CER - SP), instituída em
conformidade com art. 14 da Resolução CFT nº 51 de 18 de janeiro de 2019, que trata do
Regulamento Eleitoral, bem como nos termos disposto no art. 35 e o Parágrafo único da
Lei 13.639/2018 de 26 de março de 2018, convoca os Técnicos Industriais do CRT - SP para
eleição a ser realizada no dia 03 de abril de 2019 das 09h às 19h, mediante a inscrição
individual do candidato titular e seu suplente, cujo modelo está publicado no sítio
eletrônico do CFT, constando os respectivos nomes, CPF e um documento válido com foto
dos candidatos. A inscrição dos candidatos será formalizada mediante requerimento
dirigido ao presidente da CER-SP, com a relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos na sessão II do capítulo II do Regulamento Eleitoral. O período de
inscrição de candidaturas inicia-se às 09h do dia 06/02/2019 e se encerra às 17h do dia
26/02/2019, devendo ser realizada através do endereço eletrônico cer.crtsp@cft.org.br. O
Regulamento Eleitoral completo está disponível no site www.cft.org.br.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 1/2019; Objeto: implantação de cabeamento estruturado para atender as
demandas de uso de dados para Desktop's, telefones IP e Câmeras de segurança. Empresa
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - CNPJ: 14.024.014/0001-50; no valor total: R$
32.474,00 (trinta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais); Prazo de vigência:
21/01/19 a 25/03/19.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018
O Conselho Regional de Administração de Sergipe torna público que o Ilmº Sr.
Presidente homologou o resultado do item 15 do Pregão Eletrônico nº 02/2018, destinado
a contratação de empresa especializada na implantação de cabeamento estruturado para
atender as demandas de uso de dados para Desktop's, telefones IP e Câmeras de
segurança, com fornecimento de materiais, adjudicado à empresa MC TECH SOLUÇÕES EM
TI LTDA - ME - CNPJ: 14.024.014/0001-50, ora CONVOCADA para a assinatura do termo de
contrato nos termos do Edital; Valor Total: R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais);
Data da Homologação 31 de janeiro de 2019.

JOSÉ DELFINO DE CASTRO ROSA
1º Titular e Coordenador da CER - SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS REGIONAIS
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESPIRITO SANTO - CRT-ES
A Comissão Eleitoral Regional do Espírito Santo (CER - ES), instituída em
conformidade com art. 14 da Resolução CFT nº 51 de 18 de janeiro de 2019, que trata do
Regulamento Eleitoral, bem como nos termos disposto no art. 35 e o Parágrafo único da
Lei 13.639/2018 de 26 de março de 2018, convoca os Técnicos Industriais do CRT - ES para
eleição a ser realizada no dia 05 de abril de 2019 das 09h às 19h, mediante a inscrição
individual do candidato titular e seu suplente, cujo modelo está publicado no sítio
eletrônico do CFT, constando os respectivos nomes, CPF e um documento válido com foto
dos candidatos. A inscrição dos candidatos será formalizada mediante requerimento
dirigido ao presidente da CER-ES, com a relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos na seção II do capítulo II do Regulamento Eleitoral. O período de
inscrição de candidaturas inicia-se às 09h do dia 06/02/2019 e se encerra às 17h do dia
26/02/2019, devendo ser realizada através do endereço eletrônico cer.crtes@cft.org.br. O
Regulamento Eleitoral completo está disponível no site www.cft.org.br.

DANIEL DA SILVA ALMEIDA
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
RETIFICAÇÃO
Errata Extrato de Contrato. Na publicação do Diário Oficial da União nº 15,
seção 3, pág. 110, de 22 de janeiro de 2019, referente à publicação do Extrato de Contrato
nº 02/2019 Contratada: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - CNPJ 63.554.067/0001-98,
para nele se fazer constar, onde se lê "Valor Estimado: R$ 9.360,00" leia-se "Valor
Estimado: R$ 9.609,60".

TELMO LOPES SODRÉ FILHO
1º Titular e Coordenador da CER - ES

EXTRATO DE DISPENSA DE LICTAÇÃO Nº 46/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS REGIONAIS

Contrato nº 03/2019. Processo 53/2018. Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da
Delegacia do Conselho Regional de Contabilidade do Pará CRCPA. Contratada: CLEMILDA
MARQUES NOGUEIRA CPF nº 605.882.172-04. Valor global: R$ 21.600,00. Vigência: de
01/02/2019 até 31/01/2020.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL - CRT-RS
A Comissão Eleitoral Regional do Rio Grande do Sul (CER-RS), instituída em
conformidade com art. 14 da Resolução CFT nº 51 de 18 de janeiro de 2019, que trata do
Regulamento Eleitoral, bem como nos termos disposto no art. 35 e o Parágrafo único da
Lei 13.639/2018 de 26 de março de 2018, convoca os Técnicos Industriais do CRT-RS para
eleição a ser realizada no dia 05 de abril de 2019 das 09h às 19h, mediante a inscrição
individual do candidato titular e seu suplente, cujo modelo está publicado no sítio
eletrônico do CFT, constando os respectivos nomes, CPF e um documento válido com foto
dos candidatos. A inscrição dos candidatos será formalizada mediante requerimento
dirigido ao presidente da CER-RS, com a relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos na seção II do capítulo II do Regulamento Eleitoral. O período de
inscrição de candidaturas inicia-se às 09h do dia 06/02/2019 e se encerra às 17h do dia
26/02/2019, podendo ser realizada na Secretaria da Comissão Eleitoral Regional - CER - RS,
ou pelo e-mail eleicoes2019@crtrs.org.br, que funcionarão das 09h00min às 12h00min e
das 13h00min às 17h00min no seguinte local: Avenida Borges de Medeiros, º 328, sala 164,
Bairro Centro Histórico na cidade de Porto Alegre/RS - CEP: 90020-020, telefone 51
30149304. O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site www.cft.org.br.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019
Aquisição
propostas:
09h00min.
Cópia do
e.com.br.

Procedimento licitatório n.º 11/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO. Objeto:
de materiais gráficos para o CRCPR. Lotes Licitados: 04. Entrega das
até 18/02/2019 às 08h45min. Abertura das propostas: 18/02/2019 às
Endereço: Rua XV de Novembro, 2987, em Curitiba-PR. Informações Gerais:
edital será fornecida pelos sites www.crcpr.org.br e www.licitacoesMAURICIO OSTROWSKI JUNIOR
Pregoeiro

ROGÉRIO AUGUSTO MORAIS ROSA
1º Titular e Coordenador da CER - RS
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