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Espécie: Contrato nº 152/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - AREA. Objetivo: Cessão de uso de uma parte ideal da sede
da Entidade de Classe, para o uso exclusivo do CREA-SP; Prestação
de serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do
imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao
CREA-SP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional da Engenharia e Agronomia e profissões afins. Vigência: O
presente contrato terá vigência a partir de 02 de janeiro de 2017 até
o dia 31 de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº C000559/1983. Data da Assinatura: 02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 164/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE TATUÍ.
Objetivo: Cessão de uso de uma parte ideal da sede da Entidade de
Classe, para o uso exclusivo do CREA-SP; Prestação de serviços pela
Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREA-SP de auxílio
às atividades de fiscalização do exercício profissional da Engenharia
e Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente contrato terá
vigência a partir de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro
de 2017. Modalidade: Processo nº C-000380/1983. Data da Assinatura: 02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 118/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
PALMITAL. Objetivo: Cessão de uso de uma parte ideal da sede da
Entidade de Classe, para o uso exclusivo do CREA-SP; Prestação de
serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREASP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional
da Engenharia e Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente
contrato terá vigência a partir de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31
de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº C-000963/2013. Data
da Assinatura: 02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 153/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DE ENGENHARIA DE BOTUCATU. Objetivo:
Cessão de uso de uma parte ideal da sede da Entidade de Classe, para
o uso exclusivo do CREA-SP; Prestação de serviços pela Entidade de
Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da
Inspetoria; Prestação de serviços ao CREA-SP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional da Engenharia e
Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente contrato terá
vigência a partir de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro
de 2017. Modalidade: Processo nº C-000676/1980. Data da Assinatura: 02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 165/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE AVARÉ. Objetivo: Cessão de uso de
uma parte ideal da sede da Entidade de Classe, para o uso exclusivo
do CREA-SP; Prestação de serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria;
Prestação de serviços ao CREA-SP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional da Engenharia e Agronomia e
profissões afins. Vigência: O presente contrato terá vigência a partir
de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº C-000633/1989. Data da Assinatura:
02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 086/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS FERROVIÁRIOS NO
ESTADO DE SÃO PAULO - ASSEF. Objetivo: Cessão de uso de
uma parte ideal da sede da Entidade de Classe, para o uso exclusivo
do CREA-SP; Prestação de serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria;
Prestação de serviços ao CREA-SP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional da Engenharia e Agronomia e
profissões afins. Vigência: O presente contrato terá vigência a partir
de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº C-000871/2006. Data da Assinatura:
02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 166/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E TÉCNICOS DE TAQUARITUBA-AREATTA. Objetivo:
Cessão de uso de uma parte ideal da sede da Entidade de Classe, para
o uso exclusivo do CREA-SP; Prestação de serviços pela Entidade de
Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da
Inspetoria; Prestação de serviços ao CREA-SP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional da Engenharia e
Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente contrato terá
vigência a partir de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro
de 2017. Modalidade: Processo nº C-001118/2013. Data da Assinatura: 02/01/2017.
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Espécie: Contrato nº 154/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
CERQUILHO. Objetivo: Cessão de uso de uma parte ideal da sede da
Entidade de Classe, para o uso exclusivo do CREA-SP; Prestação de
serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREASP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional
da Engenharia e Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente
contrato terá vigência a partir de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31
de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº C-000578/2006. Data
da Assinatura: 02/01/2017.
Espécie: Contrato nº 157/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA REGIÃO DE ITAPETININGA. Objetivo: Cessão de uso de uma parte ideal da sede da
Entidade de Classe, para o uso exclusivo do CREA-SP; Prestação de
serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREASP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional
da Engenharia e Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente
contrato terá vigência a partir de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31
de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº C-000472/1983. Data
da Assinatura: 02/01/2017.
Espécie: Contrato nº 159/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
SOROCABA. Objetivo: Cessão de uso de uma parte ideal da sede da
Entidade de Classe, para o uso exclusivo do CREA-SP; Prestação de
serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREASP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional
da Engenharia e Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente
contrato terá vigência a partir de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31
de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº C-000663/1988. Data
da Assinatura: 02/01/2017.
Espécie: Contrato nº 160/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQS, AGRÔNS,
AGRIMS, TÉCNICOS E TECNÓLS DE LARANJAL PAULISTA E
REGIÃO. Objetivo: Cessão de uso de uma parte ideal da sede da
Entidade de Classe, para o uso exclusivo do CREA-SP; Prestação de
serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREASP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional
da Engenharia e Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente
contrato terá vigência a partir de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31
de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº C-001108/2013. Data
da Assinatura: 02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 041/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA
REGIÃO DE MOGI GUAÇU. Objetivo: Cessão de uso de uma parte
ideal da sede da Entidade de Classe, para o uso exclusivo do CREASP; Prestação de serviços pela Entidade de Classe: manutenção e
conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de
serviços ao CREA-SP de auxílio às atividades de fiscalização do
exercício profissional da Engenharia e Agronomia e profissões afins.
Vigência: O presente contrato terá vigência a partir de 02 de janeiro
de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº
C-000388/1984. Data da Assinatura: 02/01/2017.
Espécie: Contrato nº 050/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E
AGRÔNOMOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. Objetivo: Cessão
de uso de uma parte ideal da sede da Entidade de Classe, para o uso
exclusivo do CREA-SP; Prestação de serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREA-SP de auxílio às atividades
de fiscalização do exercício profissional da Engenharia e Agronomia
e profissões afins. Vigência: O presente contrato terá vigência a partir
de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº C-000366/1983. Data da Assinatura:
02/01/2017.
Espécie: Contrato nº 052/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS. Objetivo: Cessão de uso de uma parte
ideal da sede da Entidade de Classe, para o uso exclusivo do CREASP; Prestação de serviços pela Entidade de Classe: manutenção e
conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de
serviços ao CREA-SP de auxílio às atividades de fiscalização do
exercício profissional da Engenharia e Agronomia e profissões afins.
Vigência: O presente contrato terá vigência a partir de 02 de janeiro
de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº
C-000368/1983. Data da Assinatura: 02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 161/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E
AGRÔNOMOS DE PIEDADE. Objetivo: Cessão de uso de uma
parte ideal da sede da Entidade de Classe, para o uso exclusivo do
CREA-SP; Prestação de serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREA-SP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional da Engenharia e Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente contrato terá vigência a partir de
02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017. Modalidade:
Processo nº C-000305/1996. Data da Assinatura: 02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 145/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E
AGRÔNOMOS DE ITÁPOLIS. Objetivo: Cessão de uso de uma
parte ideal da sede da Entidade de Classe, para o uso exclusivo do
CREA-SP; Prestação de serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREA-SP de auxílio às atividades de fiscalização do exercício profissional da Engenharia e Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente contrato terá vigência a partir de
02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017. Modalidade:
Processo nº C-000301/1996. Data da Assinatura: 02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 163/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS, AGRÔNOMOS, TECNÓLOGOS E TÉCNICOS DE CAPÃO BONITO. Objetivo: Cessão de uso de uma parte ideal da sede da Entidade de
Classe, para o uso exclusivo do CREA-SP; Prestação de serviços pela
Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREA-SP de auxílio
às atividades de fiscalização do exercício profissional da Engenharia
e Agronomia e profissões afins. Vigência: O presente contrato terá
vigência a partir de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro
de 2017. Modalidade: Processo nº C-000447/2016. Data da Assinatura: 02/01/2017.

Espécie: Contrato nº 032/2017-SUPFIS, firmado entre o CREA-SP e
a(o) ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E TÉCNICOS DE TEODORO SAMPAIO - AEATTS. Objetivo: Cessão de
uso de uma parte ideal da sede da Entidade de Classe, para o uso
exclusivo do CREA-SP; Prestação de serviços pela Entidade de Classe: manutenção e conservação do imóvel e das instalações da Inspetoria; Prestação de serviços ao CREA-SP de auxílio às atividades
de fiscalização do exercício profissional da Engenharia e Agronomia
e profissões afins. Vigência: O presente contrato terá vigência a partir
de 02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017. Modalidade: Processo nº C-000800/2011. Data da Assinatura:
02/01/2017.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017061400166

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Eleitoral Regional do Crea-AP, instituída pelas
Decisões nº PL/AP-018/2017 e PL/AP-057/2017, usando das suas
competências previstas na Resolução nº 1.022, de 14 de dezembro de
2007 - Regulamento Eleitoral, CONVOCA os profissionais jurisdicionados pelo Sistema Confea/Crea e Mutualista no Estado do
Amapá, para participarem da Eleição 2017 para o cargo de DiretorFinanceiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-AP
(Mútua Regional), dando-lhes ciência dos seguintes dados:
1 - Objeto: Eleição para o cargo de Diretor-Financeiro da
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-AP, com mandato de
1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.
2 - Data, Local e Horário da Eleição: 05 de outubro de 2017,
conforme Calendário Eleitoral definido pela Deliberação nº 005/2017CER-AP, durante a Sessão Plenária Ordinária nº 259, a ser realizada
às 18:30 horas.
3 - Candidaturas: poderão candidatar-se os profissionais brasileiros, 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
jurisdição do Conselho Regional onde o candidato pretende concorrer
e ser mutualista há pelo menos um ano, contado da data do registro
da candidatura e estar em dia com suas obrigações perante a Mútua
(art. 12, da Resolução nº 1.022/ 2007 - Regulamento Eleitoral).
4 - Registros de Candidaturas: os interessados em concorrer
ao cargo de Diretor-Financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais dos Crea-AP deverão apresentar requerimento de registro
assinado à CER, no prazo fixado no Calendário Eleitoral, contendo as
informações discriminadas no art. 16, da Resolução nº 1.022/2007.
5 - Prazo para apresentação de requerimento de registro: até
13 de julho de 2017, devidamente protocolado no Crea-AP, em horário de expediente do Regional.
6 - Eleitores: Conselheiros Regionais do Plenário do CreaAP no efetivo exercício da titularidade e no legitimo exercício da
profissão, na forma do art. 67 da Lei nº 5.194/66.
7 - Disposições Finais:
7.1 - A Resolução 1.022/2007 - Regulamento Eleitoral e o
Calendário Eleitoral constituem-se documentos de leitura obrigatória
aos interessados e são partes integrantes do presente edital, estando
disponíveis para consulta no portal do Crea-AP - http://
www.creaap.org.br/informacoes/eleicoes; e
7.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral Regional - CER e Comissão Eleitoral Federal - CEF, com base
no Regulamento Eleitoral relativo à eleição para os membros da
Diretoria da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - Resolução nº 1.022/2007.
Macapá-AP, 13 de junho de 2017
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA
Coordenador da CER/AP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contratada: AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Eireli. Objeto: curso de licitação para 10 colaboradores. Valor global de R$
7.900,00. Signatários: Flavio Correia de Sousa, Presidente Crea-DF; e
José Valmir Amaral Oliveira, sócio-gerente. Processo nº.:
204425/2017. Contrato 0024/2017
Contratada: Emibm Engenharia e Comércio Ltda. Objeto: manutenção de infra estrutura de rede lógica cabeada. Vigência: 12 meses a
partir da data de assinatura. Valor estimado para o exercício de 2017
é de R$12.365,00. Signatários: Flavio Correia de Sousa, Presidente
Crea-DF; José Maurício Vieira Barros, sócio-gerente. Processo nº.:
205945/2017. Contrato 0022/2017
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