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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

 
 

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO
 
 

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 2022/6-000058-5
 

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CREA-PR CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ E
A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓGRAFOS DO
ESTADO DO PARANÁ EM CONFORMIDADE COM O
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2021 - DRI
/ PARCERIAS.

 
Por este instrumento o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ,
autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, conforme disposto na Lei Federal n°
5.194, de 24 de dezembro de 1966, com sede à Rua Doutor Zamenhof n° 35, Alto da Glória, nesta Capital,
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.639.384/0001-59, doravante denominado de Crea-PR,
neste ato representado pelo seu Presidente, Engenheiro Civil Ricardo Rocha de Oliveira, brasileiro,
portador da cédula de identidade n° 3.542.640-0 da SSP/PR e CPF/MF n° 474.790.789-00, juntamente
com a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓGRAFOS DO ESTADO DO PARANÁ, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.241.317/0001-85, com sede na Rua Doutor
Laranjeiras, 755, Sala 2, Centro, Guarapuava-Paraná, doravante denominada ENTIDADE, representada
legalmente por Jorge Luis Oliveira Campelo, portador da cédula de identidade n° 05317000-89 SSP-BA e
inscrito no CPF/MF sob o n° 911.087.565-49, residente e domiciliado à Rua Mário José de Faria Ferraz,
136, Maringá-Paraná, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento/Colaboração, observando-se as
regras previstas no Edital de Chamamento Público n° 002/2022 - DRI, de acordo com a minuta aprovada
no Processo Administrativo n° 2021/6-000130-8, que se regerá pelas Leis n° 13.019/2014, 13.204/2015,
5.194/66 e Resolução 1.075/2016 do Confea e demais regulamentos e normas que regem a matéria,
mediante as Cláusula e condições a seguir estabelecidas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros
dos PARTÍCIPES, para execução da 2ª Revista das Geociências, de acordo com o Plano de trabalho em
anexo que passa a integrar este instrumento.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE COOPERAÇÃO
A cooperação mútua dos PARTÍCIPES dar-se-á da seguinte forma:

I. O Crea-PR realizará:
1. O repasse da quantia de R$ 29.265,41 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e um centavos) à ENTIDADE da seguinte forma: jun/2022 R$ 15.763,48 e jul/2022
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R$ 13.501,93, conforme cronograma de desembolso descrito no Plano de Trabalho.
2. A liberação das parcelas subsequentes à primeira fica condicionada à apresentação e
aprovação de contas da parcela anteriormente recebida. 
Parágrafo Único: As parcelas dos recursos transferidos ficarão retidas até o saneamento das
impropriedades, quando:

a) Houver evidencias de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
b) Constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
entidade de classe em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;
c) A entidade de classe deixar de adotar sem justificativas suficiente as medidas
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou
externo.

II. A ENTIDADE realizará:
1. Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e do cronograma
de desembolso, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, compreendendo todas as
atividades a ele relativas;
2. Elaboração da 2ª edição da Revista das Geociências, com a impressão de 1.000 exemplares,
com matérias e artigos técnicos voltados aos aspectos éticos e fiscalizatórios das atividades dos
profissionais das geociências, disseminação das suas atividades e  importância  desta
categoria para a sociedade.
 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES
Para realização do objeto desta parceria, os parceiros obrigam-se a:

I. Crea-PR
1. Liberar a quantia mencionada na cláusula anterior de acordo com o cronograma de
desembolso previsto no Plano de Trabalho que integra o presente termo, sendo que a primeira
parcela somente será liberada após a publicação do extrato deste termo, condicionada à
apresentação da prestação de contas das anteriormente repassadas;
2. Proceder à orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se
relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo de Fomento;
3. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre outro, a
devida tomada de contas especial;
4. Designar o gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e
fiscalização;
5. Efetuar o pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de Fomento;
6. Disponibilizar material institucional para a divulgação pela Entidade de Classe nos eventos
promovidos através do Termo de Fomento.

 
II. ENTIDADE

1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com o disposto
no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integram este ajuste;
2. Facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalização contábil do Crea- PR na
execução do objeto desta parceria;
3. Apresentar a competente prestação de contas, observando-se as regras previstas no Edital,
além de prazos e normas de elaboração constante do instrumento de parceria e do plano de
trabalho;
4. Promover, à falta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar, a restituição
dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o índice oficial,
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salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado ou sua
devida justificativa;
5. Manter os recursos transferidos pelo Crea-PR em conta corrente específica, junto à
instituição financeira pública determinada pelo Crea-PR, com aplicação financeira, cujos
rendimentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste ajuste;
6. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos integralmente ao Crea-PR no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela Presidência do Crea-PR;
7. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de
depósito em sua conta bancária;
7.1. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade
dos fornecedores e prestadores de serviços.
7.2. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o
Termo de Fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie.
8. Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do
Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
9. Efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando responsabilidade
solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da entidade de classe em
relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorrentes de restrição à sua execução;
10. Gerenciar os recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal;
11. Inserção da logo do CREA-PR como patrocinador no material de divulgação e/ou
publicidade.
12. Disponibilizar vagas gratuitas aos colaboradores do Crea-PR e colaboradores 
eventuais, conforme interesse e indicação realizada pelo Crea-PR, nos cursos, palestras,
eventos e atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento. A
Entidade deverá formalizar a(s) vaga(s) através de comunicação junto ao Gestor do Termo de
Fomento, sendo que este deverá retornar informando o interesse e possíveis indicações dos
participantes.
13. Exibir material institucional do Crea-PR, fornecido pelo Conselho, nos cursos, palestras,
eventos e atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento, devendo
comprovar através de relatório final quando da prestação de contas a exibição de material
fornecido pelo Conselho.

 
CLÁUSULA QUARTA – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA
O Crea-PR promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria através da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada por Portaria específica da Presidência do Conselho.
§ 1º. Para a implantação do monitoramento e da avaliação, o Crea-PR poderá valer- se do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao
local de aplicação dos recursos.
§ 2º. Nas parcerias com vigência superior a 01 (um) ano, o Crea-PR realizará, sempre que possível,
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na
avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e
no ajuste das metas e atividades definidas.
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§ 3º. O Crea-PR, através de seu Departamento de Relações Institucionais - DRI e do(s) gestor(es) da
parceria, emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e submeterá à Comissão de
Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de
apresentação da prestação de contas devida pela entidade de classe.
§ 4º. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos,
deverá conter:

a) Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social
obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho;
c) Valores efetivamente transferidos pelo Crea-PR;
d) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela entidade de classe na
prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo Termo de Fomento;
e) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externos, no âmbito da
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência
dessas auditorias.

§ 5º. Sem prejuízo da fiscalização pelo Crea-PR e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será
acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação
existentes em cada esfera de governo.
§ 6º. As parcerias de que trata este Edital estarão também sujeitas aos mecanismos de controle social
previstos na legislação.
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO GESTOR DA PARCERIA

I. São obrigações do gestor da parceria:
1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
2. Informar à Presidência do Crea-PR a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em
consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.
Parágrafo Único: Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade de classe, o Crea-
PR poderá, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, retomar os bens
públicos em poder da entidade parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que
concedeu direito de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante
do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, devendo ser considerado na
prestação de contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-
PR assumiu essa responsabilidade.

 
CLÁUSULA SEXTA – ASSUNÇÃO DOS TRABALHOS
Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade de classe, o Crea-PR poderá, exclusivamente
para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

a) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de
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contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-PR assumiu essas
responsabilidades;
b) Retomar os bens públicos em poder da entidade de classe parceira, qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
c) Essas situações previstas acima devem ser comunicadas imediatamente pelo Gestor ao Presidente
do Crea-PR.

 
CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR
O valor global do presente Termo de Fomento é de R$ 29.265,41 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e
cinco reais e quarenta e um centavos).
 
CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação:
 
CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O presente instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 31/12/2022 , adquirindo eficácia a partir
da publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante solicitação da ENTIDADE,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao Crea-PR em, no mínimo, trinta dias antes do
termo inicialmente previsto. 
Parágrafo Único: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento deve ser feita pelo Crea-
PR quando este der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso
verificado.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DENÚNCIA E RESCISÃO
É facultado aos parceiros denunciar este Termo, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência
para a publicidade dessa intenção, nos termos da legislação vigente, sendo- lhes imputadas as
responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este tenha vigido.

§ 1º. A denúncia e/ou rescisão deste Termo ocorrerá quando da constatação das seguintes situações:
a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
b) Retardamento injustificado na realização da execução do objeto deste Termo;
c) Descumprimento a toda e qualquer cláusula constante deste Termo;
d) Por manifesto interesse público, motivadamente declarado pela Presidência do Crea-PR.

§ 2º. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, os PARTÍCIPES 
são responsáveis pelas obrigações que assumiram até a data da rescisão, competindo à ENTIDADE à
comprovação de aplicação dos recursos que houver recebido, na forma da Cláusula Segunda.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Edital, da Lei nº
13.019/14 e/ou de legislação específica, o Crea-PR poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à entidade de
classe as seguintes sanções:

I. Advertência;
II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria
ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo e do Crea-PR, por prazo não superior a 02
(dois) anos;
III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Crea-PR, que será
concedida sempre que a entidade de classe ressarcir a administração pública pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
§ 1º. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva da Presidência do
Crea-PR, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de aplicação da
penalidade.
§ 2º. Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas,
a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
§ 3º. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da
infração.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES
Este Termo de Fomento/Colaboração poderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo
entre os parceiros, vedada a mudança do objeto.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO
O presente Termo de Fomento será publicado pelo Crea-PR sob a forma de extrato no Diário Oficial da
União - DOU.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – BENS ADQUIRIDOS
Na data da conclusão ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,
produzidos ou transformados com os recursos repassados pelo Crea-PR, que poderão ser doados, a critério
do Administrador Público quando não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto
pactuado, observada a legislação vigente.
§ 1º.É obrigatória e de responsabilidade do Crea-PR a definição do direito de propriedade dos bens
remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento que, em razão deste, tenham sido
adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto no art. 36, da Lei n.
13.019/2014.
§ 2º. Concluído, ou não, o prazo de vigência do presente ajuste, no caso de utilização em desacordo com a
finalidade estabelecida pelos parceiros, poderá o Crea-PR promover a imediata retomada dos bens e
direitos referidos na Cláusula Décima Quinta.
§ 3º. Sendo o presente termo de Fomento/Colaboração rescindido por quaisquer dos motivos previstos na
Cláusula Décima – Denúncia e Rescisão, os bens patrimoniais serão automaticamente revertidos ao Crea-
PR.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INALIENABILIDADE
Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e a ENTIDADE deverá formalizar promessa de transferência da propriedade
ao Crea-PR, na hipótese de sua extinção.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CUMPRIMENTO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS (LGPD)
O presente instrumento incorrerá no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração, motivo pelo qual as pessoas físicas relacionadas neste
instrumento consentem e autorizam desde já o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus dados
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pessoais de forma a atender única e exclusivamente a finalidade pública prevista neste instrumento, com
vistas à persecução do interesse público e com o objetivo de executar as competências legais e cumprir as
atribuições do serviço público exercido pelo Crea-PR, estando a utilização de tais dados atrelada a uma
atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao princípio da publicidade e aos ditames da Lei de
Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011).
§ 1º. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderão ser livremente
acessados e utilizados pela ENTIDADE desde que observados os princípios e regras previstos na LGPD.
§ 2º. O Crea-PR poderá:
1. Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administração Pública,
objetivando atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e a atribuições legais de
outros órgãos e entidades públicos, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no
art. 6º da LGPD; 
2. Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes privados, nas
hipóteses previstas no art. 26, §1º, da LGPD.
§ 3º. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao armazenamento e
tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrões, meios técnicos e processos
envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compatíveis com a execução livre e desembaraçada do
objeto deste instrumento.
§ 4º. A ENTIDADE deverá executar o objeto descrito na Cláusula Primeira deste instrumento observando
os princípios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequação, transparência, livre acesso,
segurança, prevenção e não discriminação no tratamento dos dados.
§ 5º. O Crea-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do
Controler a quem compete tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos dados para
contato e identificação poderão ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos internos de
governança para a proteção de dados, os quais serão alterados ou adequados, conforme o caso, sempre que
for necessário para o atendimento às premissas da LGPD, devendo a ENTIDADE também armazenar e
tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de acordo com tais premissas, adotando padrões,
meios técnicos, processos e regras de compliance, de modo que os dados pessoais sejam considerados
suficientemente protegidos, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 10º (décima).
§ 6º. A ENTIDADE estará passível à aplicação das sanções previstas na Cláusula 11° (décima primeira)
no caso de haver sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos
princípios indicados no inciso V desta Cláusula, sem prejuízo à rescisão deste ajuste. As eventuais
irregularidades cometidas durante a vigência deste instrumento quanto ao tratamento de dados pessoais,
inclusive as decorrentes de práticas de mercado amplamente adotadas, serão apuradas e apenadas ainda
que constatadas após a execução do objeto.
§ 7º. As condições previstas na Cláusula Primeira quanto ao regime de execução do objeto deste
instrumento não poderão conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela
estabelecidos, devendo as partes notificarem imediatamente uma à outra no caso de identificarem qualquer
ameaça ao seu cumprimento. Nesta hipótese, deverá ser instaurado o competente expediente
administrativo, mediante o qual serão evidenciadas as tratativas que deram ensejo à respectiva adequação,
se for o caso.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO
Os conflitos e divergências que se originaram deste Termo de Fomento, será competente o Foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária do Paraná – Subseção Judiciária de Curitiba.
E, estando as partes de pleno acordo com os termos do presente Termo de Fomento, o assinam de forma
eletrônica através do sistema SEI.
 
 

Curitiba/PR, abril de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 13/04/2022, às 14:09,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Pedreira, Testemunha, em 02/06/2022, às 16:21,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador(a), em
02/06/2022, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luis Oliveira Campelo, Usuário Externo, em 09/06/2022, às
15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Rocha de Oliveira, Presidente, em 09/06/2022, às 18:14,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 0851489 e o código CRC 501E8B12.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

 
 

PLANO DE TRABALHO
TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 2022/6-000058-5

 
  
1. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO: CNPJ:
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Paraná 76.639.384/0001-59

NATUREZA JURÍDICA:
Autarquia Federal de Personalidade Jurídica de Direito Público
ENDEREÇO:
Rua Dr. Zamenhof, 35 – Alto da Glória
CIDADE: UF: CEP: DDD / TELEFONE:
Curitiba PR 80.030-320 (41) 3350-6700
NOME DO RESPONSÁVEL: CPF: 
Ricardo Rocha de Oliveira 474.790.789-00
C.I. / ÓRGÃO
EXPEDIDOR: CARGO:

SSP/PR Presidente
 

ENTIDADE: CNPJ:
Associação Profissional dos Geógrafos do Estado do Paraná 18.241.317/0001-85
NATUREZA JURÍDICA:
Pessoa Jurídica de Direito Privado sem Fins Lucrativos
ENDEREÇO: 
Rua Doutor Laranjeiras, 755, Sala 2, Centro.
CIDADE: UF: CEP: DDD / TELEFONE:
Guarapuava PR 85010-030 (42) 99920-3607
NOME DO RESPONSÁVEL: CPF:
Jorge Luis Oliveira Campelo 911.087.565-49
C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR: CARGO:
05317000-89 SSP-BA Presidente   

 
2. PROPOSTA
Título da proposta: “2ª Revista das Geociências”.

 
3. OBJETIVO GERAL
Criar canais de informação (revistas impressas e eletrônicas) para disseminação das atividades
profissionais e da importância dos profissionais das geociências para a sociedade, mostrando seu dia a dia,
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a importância de sua atividade profissional e especialmente quebrando o desconhecimento sobre
atividades profissionais tão antigas e relevantes em nossa sociedade.

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A revista é dirigida a um público-alvo formado por: professores que atuam na área das geociências e afins;
pós graduandos em geologia, geografia, engenharia ambiental, de agrimensura, cartográfica, além da
engenharia civil e agronomia; profissionais de empresas e institutos que fazem uso dos conhecimentos e
técnicas das geociências.
Por entender que o acesso adequado e atualizado à informação é essencial ao desenvolvimento
tecnológico, econômico e social, a política editorial da revista está idealizada na distribuição gratuita da
revista aos profissionais do Sistema Confea/Crea e a população geral, para um processo educacional e
informacional, visando a promoção e o aperfeiçoamento das profissões abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea e sua respectiva fiscalização, fomentando a participação dos profissionais na formulação de
politicas públicas que envolvam o exercício das profissões e divulgando a legislação.
Temática da revista:

1 - Legislação afim as Geociências e seus impactos nas cidades;
2 - Tecnologias no Uso e Aplicação de Legislação às Geociências;
3 - Inovações Tecnológicas aplicadas as Geociências;
4 - Indústria 4.0 no Meio Urbano e no Meio Rural sob a Ótica das Geociências;
5 - Importância das Técnicas de Monitoramento Geoambientais, Geológicos e Geográficos para as
Atividades de Engenharia e Agronomia;
6 - Anotação de Responsabilidade Técnica (legislação) para as Geociências e seus profissionais;
7 - Atribuições Profissionais dos profissionais das Geociências;
8. Lei que regulamenta o CAR - Cadastro Ambiental Rural;
9. Legislação e Fiscalização no uso e Operação de RPAS/Drones;
10. Estatuto da Cidade e Desenvolvimento Urbano;
11. Cadastro Ambiental Urbano;
12. Inteligência Espacial e a Tomada de Decisão.

 
5. DESCRIÇÃO DETALHADA
A elaboração da revista será executada pela entidade de classe, na qual efetuará a contração de serviços
específicos para cumprimento das etapas pré-definidas no projeto. Contratação de serviços jornalísticos,
diagramação de conteúdo e produção gráfica, impressão e parte da distribuição.

 
6. NÚMERO DE PROFISSIONAIS ATINGIDOS
Será atingido pelo projeto o número de 500 profissionais do sistema Confea/Crea.

 
7. METODOLOGIA
1. Definição do escopo geral e estratégia da revista;
2. Convite das demais entidades de classe das geociências e indicação de profissionais e matérias que
farão parte da revista, um total de 07; elaboração da boneca da revista; produção de artes para a revista
(nome, logo, projeto gráfico completo, tipografia);
3. Definição de material da revista e características físicas (formato, acabamento, rodapés);
4. Definição de conteúdo técnico e aspectos visuais (diagramação, capa, editorial, sumário, informes
publicitários, informes do sistema;
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5. Produção gráfica;
6. Distribuição.

 
8. ORÇAMENTO TOTAL
O orçamento total do projeto importa em R$ 29.265,41 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais
e quarenta e um centavos).

 
9. CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL
Não há contrapartida na execução do projeto em questão.

 
10. PARCERIAS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETIVO GERAL
Será realizado parceria na execução do projeto em questão com:
AGB-SEÇÃO MARINGÁ - Associação dos Geógrafos Brasileiros - CNPJ 00.460.081/0001-02;
FENAGEO - Federação Nacional das Associações Profissionais de Geógrafos - CNPJ 31.210.674/0001-
44;
ABEC-PR - Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos Regional Paraná - CNPJ
80.563.455/0001-54.

 
11. META (S)

META VALOR TIPO

Atingir, no mínimo, a quantidade de 500
(quinhentos) profissionais do sistema Confea/Crea até
31/12/2022.

500 Numérico

Publicar, no mínimo, 10 (dez) artigos técnicos ou científicos
por edição até 31/12/2022. 10 Numérico

Publicar, no mínimo, 02 (dois) artigos sobre legislação do
Sistema Confea/Crea por edição até 31/12/2022. 02 Numérico

 
12. PERÍODO DE EXECUÇÃO
O período de execução terá início a partir da data de publicação em Diário Oficial da União pelo Crea-PR,
com término previsto para 31/12/2022.

 
13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O cronograma de execução deve atender as seguintes metas e etapas:

O que fazer? Como fazer? Quantidade Quando
fazer?

Serviços jornalísticos -
produção de conteúdo
com diagramação de
revista técnica com no
mínimo 40 páginas

Cotação e contratação de
empresa ou profissional
especializados em
produção de conteúdo e
diagramação para revista
técnica.

01 serviço 01/06/2022
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O que fazer? Como fazer? Quantidade Quando
fazer?

Postagem de
correspondências -
franquia postal para
utilização exclusiva nas
atividades dos termos de
fomento, limitado a 10%
(100un) do total de
revistas impressas

Contratar empresa
especializada para envio e
postagens de revistas, pelo
menos 100 unidades.

100 unidades 27/06/2022

Serviços de impressos
gráficos de revistas -
revistas impressas

Contratar empresa
especializada na execução
de impressão de material
gráfico (revista).

1.000
unidades 01/07/2022

 
14. PLANO DE APLICAÇÃO:
Para a execução deste Plano de Trabalho há previsão de repasse de recursos financeiros no total de R$
29.265,41 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), sendo a Entidade
responsável pelo gerenciamento das despesas decorrentes do cumprimento do presente instrumento:

 

Natureza da
despesa –

especificação
da conta

Crea-PR
(R$) APROGEO (R$) Total (R$) Observações 

1 Postagem de
correspondências R$ 2.251,93 R$ 0,00 R$ 2.251,93

Postagens das
revistas - 100
exemplares.

2

Serviços de
impressos
gráficos de
revistas

R$ 11.250,00 R$ 0,00 R$ 11.250,00

Serviços de
impressão da
revista (1.000
revistas).

3

Serviços
jornalísticos -
Produção de
conteúdo com
diagramação de
revista técnica

R$ 15.763,48 R$ 0,00 R$ 15.763,48

Serviços
jornalísticos -
produção de
conteúdo +
diagramação de
revistas.

 TOTAL R$
29.265,41 R$ 0,00 R$

29.265,41  

 
15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
O cronograma de desembolso prevê o repasse financeiro da quantia de R$ 29.265,41 (vinte e nove mil
duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos) à ENTIDADE, conforme especificado abaixo:

Mês/ano Despesa Crea-PR

06 R$ 15.763,48

07 R$ 13.501,93

 
16. VIGÊNCIA:
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O presente termo vigorará a partir da data de publicação em Diário Oficial da União (DOU) pelo Crea-PR
até 31/12/2022, podendo ser prorrogado, complementado ou alterado, por acordo entre as partes e
formalizado através de termo aditivo devidamente assinado, preservando o seu objeto.

 
17. CONDIÇÃO:
E por estarem de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente
de forma eletrônica através do sistema SEI, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, para que
se produzam os necessários efeitos jurídicos e legais.

                                            
 

Curitiba/PR, abril de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 13/04/2022, às 14:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Pedreira, Testemunha, em 02/06/2022, às 16:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador(a), em
02/06/2022, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luis Oliveira Campelo, Usuário Externo, em 09/06/2022, às
15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Rocha de Oliveira, Presidente, em 09/06/2022, às 18:14,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 0851498 e o código CRC 85BE02B0.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
AVISO DE SUSPENSÃO

EDITAL Nº 001/2022
O Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos- CPAD,

torna pública a suspensão, por prazo indeterminado, do Edital de Ciência de Eliminação de
Documentos nº 001/2022, processo 107836/2021. A suspensão atende a solicitação do
Arquivo Nacional, em face a ação civil pública nº 5006596-71.2022.4.02.5101, ajuizada pelo
Ministério Público Federal, que determina a suspensão das eliminações de documentos
públicos realizadas com base nos procedimentos do Decreto nº 10.148/2019, até ulterior
decisão do Juízo.

Goiânia, 10 de junho de 2022.
WALDIMAR B. DE SANTANA AMARAL.

Coordenador da CPAD

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS
GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 1/2022

A Leiloeira do CREA-MG vem a público informar que promoverá licitação, na
modalidade Leilão, para Alienação de veículo. Abertura: 29/06/2022, às 09h00min, horário
de Brasília, na cidade de Belo Horizonte - MG - Avenida Álvares Cabral, 1600 - 4º Andar -
Bairro Santo Agostinho CEP: 30.170-917.

Os interessados poderão fazer o "download" do Edital do Leilão 001/2022 no
sítio http://www.crea-mg.org.br.

Os avisos, esclarecimentos e demais informações referentes à licitação Leilão
001/2022 e seus anexos serão divulgados no sítio http://www.crea-mg.org.br, sendo de
responsabilidade dos interessados o acompanhamento e conhecimento das informações.

ALINE ELIZABETH DE PAULA
Leiloeira do CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

PROCESSO Nº: 2022/6-000057-4. CONVENIADA: Associação Profissional dos Geógrafos do
Estado do Paraná. CNPJ: 18.241.317/0001-85. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos
PARTÍCIPES, para execução do 3º Fórum de Legislação Aplicada as Geociências, composto
por 06 palestras, o qual acontecerá em 01 dia, no formato on-line, de acordo com o Plano
de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº
13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 do Confea. VIGÊNCIA: A
partir da data desta publicação até 31/12/2022. SIGNATÁRIO: Jorge Luis Oliveira
Campelo.

PROCESSO Nº: 2022/6-000058-5. CONVENIADA: Associação Profissional dos Geógrafos do
Estado do Paraná. CNPJ: 18.241.317/0001-85. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos
PARTÍCIPES, para execução da 2ª Revista das Geociências, de acordo com o Plano de
trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº
13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 do Confea. VIGÊNCIA: A
partir da data desta publicação até 31/12/2022. SIGNATÁRIO: Jorge Luis Oliveira
Campelo.

PROCESSO Nº: 2022/6-000059-6. CONVENIADA: Associação Profissional dos Geógrafos do
Estado do Paraná. CNPJ: 18.241.317/0001-85. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos
PARTÍCIPES, para execução do FEEd - Ciclo de Palestras sobre Fiscalização, Ética e
Educação, contando 07 (sete) palestras no formato híbrido (presencial e on-line) cada uma
com duração de 18 minutos, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a
integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e
Resolução 1.075/2016 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta publicação até
31/12/2022. SIGNATÁRIO: Jorge Luis Oliveira Campelo.

AVISOS DE CANCELAMENTO
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

O CREA-PR comunica o cancelamento da Certidão de Acervo Técnico - CAT
nº.1720210006860, emitida para o Eng. Civil carteira _ PR-122689/D, através do protocolo
84873/2022. Cancela também o atestado de capacidade técnica vinculado. Base Legal: Lei
5.194/66.

O CREA-PR comunica o cancelamento da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº
7612/2019, emitida para a Eng. Civil Nathalia Jean Domingo Al-Gadbhan PR-16 7 2 1 5 / D,
através do protocolo 220/2022. Cancela também o atestado de capacidade técnica
vinculado. Base Legal: Lei 5.194/66.

O CREA-PR comunica o cancelamento da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº
5644/2021, emitida para a Eng. Civil Vanusa Santos de Oliveira carteira PR-1 6 6 8 3 5 / D,
através do protocolo 155954/2022. Base Legal: Lei 5.194/66.

Curitiba, 13 de Junho de 2022.
RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA.

Presidente do CREA-PR

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 009/2022. CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Rio Grande do Norte - CREA/RN. CONTRATADA: AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES
S/S. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
Auditoria Externa Independente sobre balanço orçamentário, patrimonial e demais
demonstrações financeiras aplicáveis aos órgãos públicos federais (conforme Lei nº
4.320/64), referente ao exercício civil de 2021, 2022, 2023 e 2024 no CREA/RN. BASE
LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, com a redação dada pela Lei Federal nº 8.883,
de 08/06/1994 e alterações posteriores. PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/06/2022 a 31/07/2025.
VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). FONTE DE RECURSOS: 6.2.2.1.1.01.04.09.001 -
Serviço de Auditoria e Perícia, conforme Nota de Empenho nº 343, emitida em
27/05/2022, proveniente de Orçamento do CREA/RN.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 010/2022. CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Rio Grande do Norte - CREA/RN. CONTRATADO: INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO
REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IEL-NR/RN. OBJETO: Contratação de empresa de
consultoria com experiência em estudos e pesquisas a fim de desenvolver pesquisa
qualitativa e quantitativa que terá como produto a agenda de desenvolvimento do RN,
material a ser publicado pelo CREA/RN, com ideias e soluções para os municípios do Rio
Grande do Norte, discutida e criada a partir de contribuições da engenharia, da agronomia
e das geociências. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, com a redação dada
pela Lei Federal nº 8.883, de 08/06/1994 e alterações posteriores. PRAZO DE VIGÊNCIA:
09/06/2022 a 09/11/2022. VALOR: R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). FONTE DE
RECURSOS: 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria, conforme Nota de
Empenho nº 364, emitida em 09/06/2022, proveniente de Orçamento do CREA/RN.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO RIO DE JANEIRO

AV I S O

SOBRE AUTOS DE INFRAÇÃO, INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, E NÃO RECEBIDOS PELAS
PESSOAS FÍSICAS LEIGAS, PESSOAS JURÍDICAS LEIGAS, EMPRESAS REGISTRADAS E
PROFISSIONAIS ABAIXO RELACIONADOS,

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - CREA-RJ,
em cumprimento ao art. 54, da Resolução nº 1008, de 9 de dezembro de 2004, do
CONFEA, em vista de ter-se negado o recebimento das Notificações/Autos de Infração ou
não sendo encontrado o infrator, os abaixo relacionados, ficam intimados a comparecerem
à sede do CREA-RJ, situada na Rua Buenos Aires, 40 - Centro - Rio de Janeiro, RJ das 9h as
17h 30min para quitação do débito, no prazo de 10 (dez) dias da publicação deste aviso.
Findo o prazo, o processo administrativo seguirá sua tramitação normal.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022.
ENG. ELETRICISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO LUIZ

ANTONIO COSENZA
Presidente do CREA-RJ

PESSOAS FÍSICAS LEIGAS
Nº do Auto de Infração-Nome-CPF; 2020302688 - NELSON FERREIRA DA SILVA -

83935371772; 2020302673 - WILLIAN ALVES DA SILVA - 03674433761; 2020302546 -
DAVID MEIRELLES MENDONCA - 05585191721; 2020302543 - MARINEIA CAMARA GOULART
- 10063740788; 2020302540 - JOSE CORTAT NETTO - 08505012704; 2020302434 -
RODRIGO FRANCA BARBOZA DA SILVA - 07954535746; 2021300096 - CARLOS EDUARDO
CANELLAS TAVARES - 08082086750; 2021300273 - ROMILDA DE SOUZA FONSECA -
01639403710; 2021300220 - DIONEI CALABRO RANGEL - 08464523750; 2020300806 -
MARCELO GREGORIO FERREIRA DA SILVA - 00139066748; 2020300808 - ADAO JESUS DO
COUTO BRITO - 07680270716; 2020302085 - REGINALDO RAMOS BATISTA - 02303908701;
2020301373 - JOSE DE ARIMATEIA CRESPAUMER SOARES DE PAULA - 48263486734;
2020300461 - ANGELA MATOS DE AZEVEDO - 11312601710; 2021300978 - TAYANNE
FERNANDEZ MARTIM - 11863735712; 2021300759 - MARILENE CATARINA VELLOSO
SANTIAGO - 13174726751; 2021300507 - ALEXANDRE ANTONIO ROLEIRO SAYAO -
03766351770; 2021300444 - CARLOS LUCIANO BIELI HENRIQUES - 08620262700;
2021300688 - JEFFERSON DA SILVA ANASTACIO - 13710484790; 2020300650 - FELISBERTO
FERREIRA DE SOUZA - 38942879772; 2020300583 - DEBORA GUIMARAES CALDAS ALVES -
10282029702; 2020300826 - LEO DE CARVALHO - 08658391744; 2020300986 - KETILA
TEODORO DE ABREU - 16477726726; 2020301079 - VERA LUCIA FERNANDES MOREIRA -
65975502691;

PESSOAS JURÍDICAS LEIGAS
Nº do Auto de Infração-Nome-CNPJ;
2020300897 - INFINITY DRYWALL CONSTRUCOES EIRELI EPP - 26344442000149;

2020302612 - JR HIGIENIZACAO LIMITADA - 16627705000173; 2021300006 - JW SER V I CO S
EMPRESARIAIS LTDA - 18311041000164; 2021300272 - CONDOMINIO DO EDIFICIO
RESIDENCIAL OCEANICO I E II - 09171082000101; 20203000872 - GAIA CENOGRAFIA LTDA
- 10661142000153; 2020300890 - NOVO HORIZONTE COMERCIO E LOCACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 19782188000103; 2020301740 - OURIQUE RENTAL
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 13888965000104; 2020301259 - SPE ITABORAI 1
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 15068862000123; 2020300376 - F I DE OLIVEIRA
CONSTRUCOES EIRELI - 34987082000121; 2020300109 - BICUIBA EXTRACAO MINERAL
EIRELI ME - 05385535000141; 2020301170 - CONSTRUBENS CONSTRUCOES E REFORMAS -

22906134000109; 2020301207 - AMC CONT DE PRACAS E VET URBANOS -
22320757000103; 2021301524 - A LOBO DIAS SERVICOS ELETRICOS E ELETRONICOS ME -
15425840000173; 2021301293 - COOP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA
ME - 04924770000181; 2021301254 - HELOISA H F ANTUNES ME - 10910921000145;
2021300903 - HUTTEN ARQUITETURA E INCORPORACAO LTDA - 20549452000134;
2021300868 - SOUZA BELLO INSTALACOES ELETRICAS LTDA L B BRASIL INSTAL -
15616498000199; 2021300540 - MR MARTINS CONSTRUCOES LTDA - 18598637000197;
2021300344 - ESTANCIA E AGUA DA ECOVITA LTDA - 06196131000172; 2017300727 -
VANGUARD SECURITY ASSISTENCIA EM SEGURANCA LTDA - 07754224000138; 2021300757
MINERACAO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PAI E FILHO LTDA - 02034522000130;
2020300988 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R P L LTDA - 13556296000173;
2020300774 - ESGERTEC INSTALACOES E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 23530824000179;
2020300770 - DTC TECNOLOGIA SANEAMENTO ENG PROJETO E VENDA LTDA -
28453386000106; 2020300765 - RORIZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES DE IMOVEIS
LTDA - 21309644000136; 2020300723 - REVITALY MULTISERVICE EIRELI - 32276285000184;
2020301006 - CONSTRUTORA E EMPREITEIRA ROCHA STAR LTDA ME - 21758031000186;
2020301039 - CONSTRUTORA ADR LTDA - 27937950000101; 2020301047 - LUZA SERVI CO S
E COMERCIO EIRELI - 08836146000183;

PROFISSIONAIS COM REGISTRO/VISTO NO CREA-RJ
Nº do Auto de Infração-Nome-CPF;
2020302584 - GUSTAVO MOTTA DE SOUZA - 02192897782; 2021300659 - CELIO

GUIMARAES DA SILVA JUNIOR - 08895777735; 2021300589 - MARCELO JUNIOR DALCIN -
04178902733;

EMPRESAS COM REGISTRO/VISTO NO CREA-RJ
Nº do Auto de Infração-Nome-CNPJ;
2021300218 - GERMANOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 07541210000136;

2021300063 - LUCLEAR COM DE MAT CONTRA INC E SERV LTDA - 07314690000100;
2021300009 - INTELLI BUILD ENGENHARIA LTDA - 07336278000183; 2020302298 -
URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - 00963096000193; 2020300850 - ENDICON
ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA - 05061494001886; 2020301870 -
TRUE LIFE SERVICOS DE GEOMENSURA LTDA - 07774412000128; 2020301539 - ESPIRITO
SANTO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - 13231982000174; 2020301385 - LC RIO
CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI ME - 15258723000162; 2020301312 - LC RIO
CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI ME - 15258723000162; 2020301263 - MD
PINHEIRO SILVA COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE GAS EIRELI -
11065419000148; 2020301652 - CALDECOM COMERCIO E SERVICOS ESTRUTURAIS LTDA ME
- 16922095000130; 2020300507 - BIOGEO RIO MEIO AMBIENTE LTDA - 06240654000179;
2020301186 - CMS SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - 19089161000121; 2021301464 -
STEMAC SA GRUPOS GERADORES - 92753268000465; 2021301304 - ENGSEI SOLUCOES
ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI - 26263823000101; 2021301226 - QUALID ENERGIA SERVICO
E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 17933171000176; 2021301101 - ABC 2004
SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - 06259772000129; 2021300894 - VOLTON ENERGIA E
CONSTRUCOES LTDA ME - 26733040000136; 2021300746 - BRASTEINER 2000 COMERCIO E
LOCACAO DE CONTEINERES LTDA - 07026132000131; 2021300533 - ARSUL ENGENHARIA
COMERCIO E TECNOLOGIA DE REFRIGERACAO LTDA - 40438343000157; 2021300455 -
MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI - 04211341000167; 2020300698 - STONE
MARINE CONSTRUCOES E MONTAGEM LTDA - 04500486000188; 2020300667 -
CONSTRUTORA RH CONSTRUCOES LTDA ME - 08889821000132; 2020300635 - SERVICE
ENGENHARIA DA QUALIDADE EIRELI - 04073205000158; 2020300996 - BMP CONSTRUTORA
EIRELI ME - 14274447000163; 2020301049 - PADRAO AMBIENTAL COLETA E TRANSPOR T ES
LTDA - 13647096000126; 2020301086 - RM SERVICOS E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA -
07266064000188; 2020301092 - WINTE REPAROS MANUTENCOES E VENDAS EIRELI -
15464280000166;

Agenciamento de Viagens, com foco na aquisição de passagens aéreas nacionais e
internacionais, destinados a suprir as necessidades do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão - CREA/MA; conforme Edital do Pregão Eletrônico
002/2021 e Ata de Registro de Preços 001/2021 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA
ASSINATURA: 09/06/2022. VALOR: R$ 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco mil reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 (Passagens Funcionários);
6.2.2.1.1.01.04.06.002 (Passagens Conselheiros) e; 6.2.2.1.1.01.04.06.003 (Passagens de
Colaboradores). ASSINATURAS: Luis Plécio da Silva Soares pelo contratante e Tereza Cristina
Bulbol Abrahão pela contratada.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

