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EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, cientifica a Fernanda Conceição Ramos da Cruz Rodrigues, CRC nº
PJ-101190/K, cuja localização é incerta e desconhecida, da abertura, em seu desfavor, do
processo administrativo de fiscalização nº 2022/000136, com fundamento no auto de
infração nº 2022/000146, . Fica, ainda, a parte cientificada que dispõe do prazo de 15
(quinze) dias úteis para, se quiser, apresentar defesa, sob pena de revelia, ou ainda
comprovar a regularização da infração, devendo ser protocolado junto ao CRCDF, na forma
da legislação vigente, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva, importará no
julgamento do processo na forma em que se encontra.

CONTADOR ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, cientifica a Fernanda Conceição Ramos da Cruz Rodrigues, CRC nº
DF-018936/O, cuja localização é incerta e desconhecida, da abertura, em seu desfavor, do
processo administrativo de fiscalização nº 2022/137-U, com fundamento no auto de
infração nº 2022/147, . Fica, ainda, a parte cientificada que dispõe do prazo de 15 (quinze)
dias úteis para, se quiser, apresentar defesa, sob pena de revelia, ou ainda comprovar a
regularização da infração, devendo ser protocolado junto ao CRCDF, na forma da legislação
vigente, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva, importará no julgamento do
processo na forma em que se encontra.

CONTADOR 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. Helio Nascimento Dos Santos, registro nº DF-016431/O,
cuja localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do CRCDF para
conhecimento da decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº
2018/328-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.

CONTADOR ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente.

EDITAL DE CHAMAMENTO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca a empresa Contabilidade Valois LTDA com o CNPJ:
07.624.055/0001-11, cuja localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do
CRCDF, para ciência da denúncia n° 2022/241. Fica, ainda, a parte intimada de que dispõe
do prazo de 15 (quinze) dias corridos para, se quiser, apresentar manifestação, ressaltando
que a falta de manifestação tempestiva, importará na continuidade da denúncia.

CONTADOR 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. Hélio Nascimento Dos Santos, CRCDF-016431/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 2019/320-
U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará na continuidade do processo.

CONTADOR ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

2º Aditivo ao Contrato nº 03/2022- Contratante: CRCES; Contratada: CONSERMA -
SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE LTDA CNPJ: 39.272.265/0001-84. Motivo:
Supressão de 22,64% no valor global. Valor do contrato atualizado R$ 276.075,96 (duzentos
e setenta e seis mil e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 15/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
12/12/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 56 monitores e 10 estabilizadores,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos,
não devendo ser considerada as especificações do cadastro do item no sistema.

CARLA CRISTINA TASSO
Presidente

(SIDEC - 21/12/2022) 383506-00001-2022NE000074

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, Pessoa Jurídica de Direito
Público, Autarquia Federal, com sede à Rua 107, nº 151, Setor Sul, CEP:
74.085-060, Goiânia - GO, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº
01.015.676/0001-11, neste ato legalmente representado pela Presidente Sra.
Contadora SUCENA SILVIA HUMMEL, residente nesta Capital, NOTIFICA a
empresa REOBOTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº
15.121.210/0001-05 na pessoa de seu representante legal Sr. HELBER
WANUCCE RODRIGUES GOMIDES, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
providencie o início das correções nas imperfeições identificadas na obra do
telhado do CRC/GO: surgimento de alguns pontos de vazamentos (goteiras) no
telhado, objeto do contrato nº 365/2048, resultante da Licitação modalidade
Pregão Eletrônico nº 07/2018, conforme memorando elaborado pela gestão do
contrato, tendo em vista que, os serviços realizados não atendem a boa
qualidade, motivo pelo qual, a obra se encontra degradada e impossível de
atender as demandas do CRC/GO. Nessa conjuntura, em virtude dos indícios de
vícios ocultos ou utilização de materiais inadequados na execução do contrato,
fica a empresa, NOTIFICADA acerca dos referidos apontamentos para defesa,
sob pena de aplicação das penalidades nos termos do Artigo 86 e 87 da Lei
nº 8.666/93.Insta frisar que, as tentativas de notificação restaram infrutíferas
devido as mudanças de endereço da notificada, encontrando-se assim em lugar
incerto.

Goiânia, 5 de dezembro de 2022.
CONTADORA SUCENA SILVIA HUMMEL

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato. Origem: Procedimento nº 114/2022 (Inexigibilidade). Objeto: Prestação de
serviços de capacitação profissional para a realização do projeto do CRCPR - "Escola de
Lideranças". Contratante: CRCPR. Contratado: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC.
Valor global: R$ 81.780,00, sendo R$ 8.178,00 por palestra. Vigência: 15/12/2022 a
31/12/2023. Assinatura: 15/12/2022.

ESPÉCIE: Contrato. Origem: Procedimento nº 104/2022 (Dispensa de licitação). Objeto:
Contratação de serviços bancários para emissão, remessa, processamento e cobrança de guias
de recolhimento de anuidades, taxas e emolumentos para o CRCPR. Contratante: CRCPR.
Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Valores a serem cobrados: Emissão boleto laser
padrão: R$ 0,70; Postagem: R$ 2,00; Liquidação por boleto: R$ 1,70; Manutenção mensal por
título: R$ 0,20; Baixa por devolução: R$ 1,49; Vigência: 22/12/2022 a 22/12/2023.
Fundamento: art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 22/12/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CRCPR Nº 120/2022

ESPÉCIE: Procedimento licitatório nº 120/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO). Objeto: Contratação de
serviços terceirizados de Pedagogo Empresarial em regime de dedicação exclusiva para o
CRCPR. Tipo: Menor valor global anual. Entrega das propostas: até 11/01/2023 às 08h45m.
Abertura das propostas e início da sessão: 11/01/2023 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).

VICTORIA ROSSINI ANDREIU
Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO
NORTE

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 39/2022

O , no uso de suas atribuições legais, intima Sra. GISELLY CARLOS DE
MOURA, registro nº 011143/O, cuja localização é incerta e desconhecida, a comparecer
à sede do Regional sito à Av. Nevaldo Rocha nº 4545 - Tirol - Natal/RN, para
conhecimento da decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº
2019/000168. Fica a parte intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para,
se quiser, interpor recurso, e ciente de que a falta de manifestação tempestiva,
importará na continuidade do processo.

Natal-RN, 8 de Novembro de 2022.
ADAUTO JOSÉ DE CARVALHO FILHO

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 40/2022

O , no uso de suas atribuições legais, intima Sra. LUCIANA DE SOUSA LINS,
CPF: 489.729.914-49 cuja localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do
Regional sito à Av. Nevaldo Rocha nº 4545 - Tirol - Natal/RN, para conhecimento da
decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2019/000072. Fica a
parte intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para, se quiser, interpor
recurso, e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na
continuidade do processo.

Natal-RN, 8 de Novembro de 2022.
ADAUTO JOSÉ DE CARVALHO FILHO

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 41/2022

O , no uso de suas atribuições legais, intima Sr. JUDSON KELL LEITE PESSOA,
registro nº 012143/O, cuja localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede
do Regional sito à Av. Nevaldo Rocha nº 4545 - Tirol - Natal/RN, para conhecimento
da decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2020/000087. Fica
a parte intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para, se quiser, interpor
recurso, e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na
continuidade do processo.

Natal-RN, 8 de Novembro de 2022.
ADAUTO JOSÉ DE CARVALHO FILHO

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 42/2022

O , no uso de suas atribuições legais, intima Sra. EVANEIDE LEITE DE
MEDEIROS, registro nº 0088550/O, cuja localização é incerta e desconhecida, a
comparecer à sede do Regional sito à Av. Nevaldo Rocha nº 4545 - Tirol - Natal/RN,
para conhecimento da decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº
2021/000120. Fica a parte intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para,
se quiser, interpor recurso, e ciente de que a falta de manifestação tempestiva,
importará na continuidade do processo.

Natal-RN, 8 de Novembro de 2022.
ADAUTO JOSÉ DE CARVALHO FILHO

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 43/2022

O , no uso de suas atribuições legais, intima Sra. MARIA BERNADETE DIAS,
registro nº 002363/O, cuja localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede
do Regional sito à Av. Nevaldo Rocha nº 4545 - Tirol - Natal/RN, para conhecimento
da decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2019/000010. Fica
a parte intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para, se quiser, interpor
recurso, e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na
continuidade do processo.

Natal-RN, 8 de Novembro de 2022.
ADAUTO JOSÉ DE CARVALHO FILHO

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 44/2022

O , no uso de suas atribuições legais, intima Sr. ÍTALO CABRAL FONSECA,
CPF: 072.435.604-58 cuja localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do
Regional sito à Av. Nevaldo Rocha nº 4545 - Tirol - Natal/RN, para conhecimento da
decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2019/000241. Fica a
parte intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para, se quiser, interpor
recurso, e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na
continuidade do processo.

Natal-RN, 8 de Novembro de 2022.
ADAUTO JOSÉ DE CARVALHO FILHO

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina.


