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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 9ª REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 9ª Região/SP, no uso das suas
atribuições legais e regimentais, convoca os/as assistentes sociais do estado de São Paulo
para a I Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em 29 de junho de 2019, às 13h00,
em primeira chamada, e às 13h30, em segunda chamada, no Auditório Rino Levi do Hotel
Excelsior, situado na Av. Ipiranga, 770 - República - São Paulo/SP, tendo como pauta:
1)Leitura do Edital de Convocação; 2)Leitura e aprovação do Regimento Interno da I
Assembleia Geral Ordinária de 2019; 3)Análise de Conjuntura; 4)Sugestão de novas pautas
para diálogo posterior a eleição da delegação; 5)Apresentação de Contas do exercício 2018;
6)avaliação do cumprimento das deliberações do 46º Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, dos eixos: Administrativo Financeiro; Comunicação e Formação Profissional;
Orientação e Fiscalização Profissional; Ética e Direitos Humanos e, Relações Internacionais;
Seguridade Social; Bandeiras de Luta. 7)Eleição de delegadas e/ou delegados para os
Encontros Descentralizado Sudeste 2019 a ser realizado em São Paulo/SP, e Nacional do
Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado em Belém/PA; 8)Outras pautas que foram sugeridas
no início da assembleia;9)Leitura e aprovação de moções e informes.

São Paulo-SP, 16 de março de 2019.
KELLY RODRIGUES MELATTI

Conselheira Presidenta

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Ref. Proc. Adm.: Nº: 2019/ADM/02.0052-00
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Laudo técnico sobre as manifestações
patogênicas da OBRA ESTRUTURAL DA CASA MIGUEL ALVES PEREIRA com Inspeção Técnica
e analise visual da estrutura, levantamento de dados e histórico da obra, levantamento
fotográfico e emissão de laudo com diagnostico e terapia para as patologias encontradas,
para atender as necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná -
CAU/PR, para realização deste objeto foi contratada a ESTRUTURA DE CONCRETO RUI
MEDEIROS S/S, inscrita sob o CNPJ nº 81.662.488/0001-14. Contrato este com vigência de
2 meses, sendo de 16/05/2019 a 15/07/2019, com o valor total da contratação de R$
15.800,00 (quinze mil oitocentos reais). Signatários deste instrumento. A contratação foi
realizada por dispensa conforme consta no processo administrativo citado, enquadrando-se
nos termos legais do Art.24, inciso I da Lei 8666/93.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

Processo: Nº 103/2019.
Tomada de Preço: 001/2019
OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos, conforme descrições no edital e termo de
referência. Limite máximo da proposta conforme cada item no edital. Valor máximo das
aquisições: R$125.442,52. Data da sessão de recebimento dos envelopes e abertura e
julgamento das propostas: 10:00 horas do dia 28 de junho de 2019. Endereço: Local da
Licitação: Sede do CAU/PI, Rua: Areolino de Abreu, 2103, Centro - Teresina/PI - CEP: 64000-
180.

Teresina-PI, 10 de junho de 2019.
EVELINE CIBELE GOES DE ALENCAR

Presidente CPL do CAU/PI

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE SANTA CATARINA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

Proc. Adm. nº 027/2019.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC vem tornar

público o resultado do Pregão Eletrônico nº 05/2019, cujo objeto é a contratação de
serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços especializados de
reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas,
nacionais e internacionais, de quaisquer companhias, brasileiras ou estrangeiras, nos
trechos e horários estabelecidos, bem como todos os serviços pertinentes e conexos com
a atividade fim de agências de viagens, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos, adjudicado e homologado para a seguinte pessoa
jurídica: VOAR TURISMO EIRELI, CNPJ 26.585.506/0001-01, pelo valor global negociado de
R$0,00 reais.

DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO
Presidente de Conselho

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DO ESPÍRITO SANTO - CRT-ES

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 002/2019. Contratada: SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL
MÉDIO DO ESPÍRITO SANTO - SINTEC, portadora do CNPJ nº 30.948.756/0001-28; objeto:
locação de 04 (quatro) salas comerciais, de números 201 a 204, no Edifício Praia Center,
localizado à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 280, Praia de Santa Helena -
Vitória/ES; Valor global: R$ 270.000,00; Vigência: 36 meses a partir da data da
assinatura.

AV I S O

Convalidação do Contrato nº 002/2019:
Referente à locação de 04 (quatro) salas comerciais, de números 201 a 204,

no Edifício Praia Center, localizado à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 280, Praia de
Santa Helena - Vitória/ES, cuja área privativa total é de 224,94 m², para o Conselho
Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo - CRT-ES, tendo em vista a
necessidade de estrutura física para instalação deste Conselho.

O Presidente do CRT-ES, Sr. ALUYR CARLOS ZON JUNIOR, no uso de suas
atribuições legais, e:

Considerando as disposições da Lei n° 8.666/93, especialmente seu artigo 61,
parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos
contratos da administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo
instrumento;

Considerando o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não
possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, nem mesmo prejuízo
a direito de terceiros;

Considerando que não se constata, na ausência de publicação do extrato do
contrato dos Anexos, qualquer lesão ao interesse público, uma vez que os respectivos
procedimentos transcorreram na forma da lei;

Considerando o disposto no art. 55 da Lei n° 9.784/99, Lei de Processo
Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de
atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a
terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis:

Considerando ainda, que não foi publicado em tempo hábil;
Fica convalidado ato relativo à Publicação do contrato nº 002/2019, referente

à locação de 04 (quatro) salas comerciais, de números 201 a 204, no Edifício Praia
Center, localizado à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 280, Praia de Santa Helena -

Vitória/ES, cuja área privativa total é de 224,94 m², para o Conselho Regional dos
Técnicos Industriais do Espírito Santo - CRT-ES, tendo em vista a necessidade de
estrutura física para instalação deste Conselho, cujo extrato consta do Anexo Único
deste ato administrativo, devendo ocorrer as suas respectivas publicações, na forma da
Lei n° 8.666/93, convalidação está respaldada nos princípios da Administração Pública e
na Lei Federal n° 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei.

Vitória-ES, 7 de junho de 2019.
ALUYR CARLOS ZON JUNIOR

Presidente do Conselho

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 3/2019. Contratada: COMPROCARD LTDA, portadora do CNPJ nº:
06.175.892/0001-48; objeto: administração e emissão de cartões alimentação/refeição,
bem como a disponibilização, em tais cartões, dos respectivos benefícios; Valor total
estimado: R$ 29.568,00; Vigência: 06 meses a partir da data da assinatura, em caráter
emergencial.

AV I S O

Convalidação do Contrato nº 003/2019:
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços

de administração e emissão de cartões alimentação e refeição, para o Conselho Regional
dos Técnicos Industriais do Espírito Santo - CRT-ES, a fim de atender demanda de
benefícios assistenciais ao pessoal deste Conselho.

O Presidente do CRT-ES, Sr. ALUYR CARLOS ZON JUNIOR, no uso de suas
atribuições legais, e:

Considerando as disposições da Lei n° 8.666/93, especialmente seu artigo 61,
parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos
da administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo
instrumento;

Considerando o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não
possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, nem mesmo prejuízo a
direito de terceiros;

Considerando que não se constata, na ausência de publicação do extrato do
contrato do Anexo, qualquer lesão ao interesse público, uma vez que os respectivos
procedimentos transcorreram na forma da lei;

Considerando o disposto no art. 55 da Lei n° 9.784/99, Lei de Processo
Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos
em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros,
nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis:

Considerando ainda, que não foi publicado em tempo hábil;
Fica convalidado ato relativo à Publicação do contrato nº 003/2019, referente à

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e
emissão de cartões alimentação e refeição, para o Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Espírito Santo - CRT-ES, a fim de atender demanda de benefícios assistenciais
ao pessoal deste Conselho, cujo extrato consta do Anexo Único deste ato administrativo,
devendo ocorrer as suas respectivas publicações, na forma da Lei n° 8.666/93,
convalidação está respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal n°
9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros,
sendo o vício sanável na forma da lei.

Vitória-ES, 7 de junho de 2019.
ALUYR CARLOS ZON JUNIOR

Presidente do Conselho

Antecipe o pagamento das 
matérias e garanta comodidade 

e o prazo das publicações

O INCom dispõe de uma opção de pagamento pelas publi-
cações bastante conveniente aos clientes habituais: a 
compra de crédito de publicação.
Semelhante ao conceito “pré-pago”, o modelo permite a 
aquisição antecipada de créditos para utilização em publi-
cações futuras. O serviço permite, também, reaproveitar 
créditos provenientes de matérias pagas à vista e, eventu-
almente, não publicadas.
A aquisição e o controle dos créditos são totalmente feitos 
pelo usuário, de forma simples e segura, por meio do siste-
ma INCom.

Mais informações, pelo telefone 
(61) 3441-9450
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