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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 2ª REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, convoca as psicólogas e os psicólogos, inscritas/os neste
Conselho, de acordo com os Artigos 50 e 51 do Decreto Nº. 79.822/77, no pleno exercício
dos direitos legalmente conferidos, para constituírem Assembleia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 08 de julho de 2022, na modalidade híbrida, online via plataforma do
Google Meet e presencial na sede do CRP-02 situada na Rua Treze de Maio, 47, Recife/PE,
de onde efetivamente será transmitida para a categoria. As orientações de acesso para
participação na Reunião serão divulgadas no Site do CRP-02 (www.crppe.org.br). A
Assembleia iniciará às 19h, em primeira convocação às 19h, com a maioria absoluta dos
seus integrantes e, em segunda convocação, às 19h30, com qualquer número, com a
finalidade de referendar a tabela de anuidades, taxas, emolumentos e outras contribuições
a serem propostas ao CFP, para vigorar no CRP-02 no exercício de 2023, e outros assuntos
correlatos. A referida Assembleia terá duração de 60 minutos. Aos que se interessarem por
participar online, poderão encaminhar dúvidas pelo recurso do chat, até uma pergunta por
assunto da pauta. A Ata da Assembleia será lavrada e subscrita pela mesa, considerando
com as (os) signatárias (os) todas (os) aquelas (es) que também registrarem sua entrada no
ambiente virtual.

Recife-PE, 6 de junho de 2022
ALDA ROBERTA LEMOS CAMPOS BOULITREAU

Conselheira Presidente do CRP-02

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO
EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Psicologia do
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e nos termos do disposto no artigo
29 do Código de Processamento Disciplinar do Conselho Federal de Psicologia
(Resolução CFP nº 11/2019), CITA, pelo presente Edital, a(o) pessoa jurídica
COMUNIDADE TERAPÊUTICA PROJETO VIDA NOVA JUQUITIBA, inscrita(o) no Conselho
Regional de Psicologia da 6ª Região sob o nº 06/3508/J, por se encontrar em local
incerto e não sabido, e considerando que a(o) pessoa jurídica foi indiciada(o) no
processo ordinário nº 03/19, instaurado mediante representação apresentada por De
Ofício.

A(O) pessoa jurídica, que será considerada(o) citada após 25 (vinte e cinco)
dias úteis da publicação deste Edital, terá prazo de 15 (quinze) dias úteis para
apresentar: a) DEFESA ESCRITA; b) indicação das provas que pretende produzir; c)
juntada de todos os documentos que entender cabíveis; d) indicação se possui
interesse ou não em participar da mediação. A defesa escrita e os documentos deverão
ser entregues na sede ou subsedes do Conselho Regional de Psicologia do Estado de
São Paulo, sob pena de revelia. À(O) psicóloga(o) será assegurada(o) vista dos autos na
sede do Conselho, em dias úteis, no horário das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-
feira.

Caso haja interesse na realização de prova testemunhal, deverá encaminhar
neste momento o rol de testemunhas a serem ouvidas (que não poderá exceder a
três) que têm relação direta com os fatos imputados, e sua qualificação (nome
completo, endereço, e-mail), sob pena de preclusão.

A Sede do Conselho Regional do Estado de São Paulo encontra-se na Rua
Arruda Alvim, nº 89, Bairro Jardim América, São Paulo/SP, CEP 05410-020.

São Paulo, 31 de maio de 2022.
MURILO CENTRONE FERREIRA

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DO CEARÁ
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará - Core-
CE, através do seu Presidente, convoca a empresa abaixo relacionada para assinatura do
contrato decorrente da licitação da Tomada de Preços nº 01/2021.

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO HOMOLOGADA EM FAVOR DE: J. RIBAMAR SILVA
ASSOCIADOS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-ME, no valor Global de R$ 111.149,41
(cento e onze mil e cento e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções
previstas na Lei Nº 8.666/93 de 21/06/93.

Sendo o que de momento nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Fortaleza/CE, 7 de Junho de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS PHILOMENO GOMES JUNIOR

Presidente do Core-CE

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE ADESÃO

Termo de Adesão, que fazem entre si o Conselho Regional dos Representantes Comerciais
do Paraná CORE/PR CNPJ. 76.683.358/0001-28 e o Serviço Federal de Processamento de
Dados - SERPRO, CNPJ. 33.683.111/0001-07. Adesão ao contrato nº 12/2022 (RG SERPRO
nº 120706) proveniente da Dispensa de Licitação Nº 28/2021 do Conselho Federal dos
Representantes Comerciais - CONFERE. Objeto: Contratação de solução em nuvem
denominada PROID, para emissão da carteira digital dos representantes comerciais. Valor
estimado da Despesa: R$ 10.500,00. Com vigência pelo prazo de 12 meses, contados a
partir de 06 de junho de 2022. Data da assinatura: 06 de junho de 2022.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO
DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - UASG 927461

Nº Processo: L-14/2022. Objeto: Registro de preço para possível
contratação de serviço de impressão, da Revista Institucional do Conselho
Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 08/06/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Avenida da Liberdade, N° 1.000, 02° Andar, Liberdade - São Paulo/SP
ou https://www.gov.br/compras/edital/927461-5-00010-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 08/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 21/06/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.
Informações Gerais: .

PAULO EDUARDO REIF DE JESUS NETTO JUNIOR
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/06/2022) 927461-02022-2022NE000030

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DO RIO GRANDE NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo administrativo 18/2022 - Aditivo 03 - N.º Proc: 15/2019
Objeto: 3º aditivo de Contratação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição
de passagens aéreas nacionais e internacionais. Contratante: Conselho Regional dos
Técnicos Industriais do RN, CNPJ n.º 32.752.798/0001-14. Contratado: Aires Turismo -
CNPJ: 06.064.175/0001-49. Prazo de vigência: 27/05/2022 a 27/05/2023.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2022

Processo: 13/2022

2ª CHAMADA

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do RN, comunica que pretende

realizar A 2ª CHAMADA DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA USO INSTITUCIONAL, uma vez que

a 1ª chamada foi FRACASSADA, o presente instrumento convocatório encontra-se

disponível no endereço eletrônico do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio

Grande do Norte: www.crtrn.gov.br, podendo ser requerido por meio do e-mail

licitacao@crtrn.org.br, ou na sede deste Conselho, sito Rua Antídio de Azevedo, 106, Lagoa

Nova - CEP: 59056-190, Natal - RN. A obtenção do instrumento será exclusivamente por

meio eletrônico e não implica qualquer tipo de pagamento a este Conselho, com

fundamento no inc. X do art. 24 da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993 e convida os

interessados (pessoas físicas ou jurídicas) a apresentarem proposta comercial para venda

de edificação, as propostas serão recebidas até as 14:00 do dia 07 de julho de 2022 e o

certame será iniciado as 14:30 do dia 07 de julho de 2022.

Em 7 de junho de 2022.

JERONIMO ANDRADE

Presidente

EDITAL DE 6 DE JUNHO DE 2022
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

CONCURSO Nº 1/2017 FLORIANÓPOLIS

Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região de Santa Catarina, instituição
fiscalizadora da profissão de Psicólogo, no uso das atribuições legais, CONVOCA o seguinte
aprovado no Concurso Público 01/2017, a entrar em contato com o Conselho Regional de
Psicologia 12ª Região, até 08/07/2022, para manifestar interesse à vaga. A não manifestação
do candidato no prazo estipulado, configurar-se-á como desistência da vaga, sendo
automaticamente excluído do cadastro e do Concurso Público. FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA -
Auxiliar Administrativo - Subsede Joinville/SC.

ADRIANA BRAATZ ZLUHAN
Conselheira-Presidente do CRP-12

minutos. MANIFESTAÇÕES: As(Os) que se interessarem poderão encaminhar dúvidas pelo
recurso de chat, até uma pergunta por assunto da pauta; ou, se o número de participantes
assim o permitir, a Mesa da Assembleia poderá facultar o uso da palavra, ocasião em que
cada inscrita(o) terá até 02 (dois) minutos de fala, sendo possível à Mesa limitar o número
de inscrições. PAUTA: Os assuntos a serem tratados e deliberados, objeto da Assembleia,
serão: 1) Prestação de Contas do período de Agosto/2021 à Maio/2022; 2) Fixação de
valores das anuidades de Psicólogas(os) e de Pessoas Jurídicas e fixação/instituição de
taxas, tudo referente ao exercício de 2023; 3) Orçamento Anual para o exercício de 2023;
4) Eleição dos integrantes da CACI para um mandato de mais 01 ano. SUBSÍDIO
DOCUMENTAL: A documentação a ser apresentada na Assembleia estará disponível para
consulta pública, no site institucional do CRP-12 em, no máximo, até 48h (quarenta e oito)
horas antecedentes ao início da primeira convocação. LAVRATURA DA ATA E SUBS C R I Ç ÃO :
Ata da Assembleia será lavrada e subscrita pela Mesa, considerando-se como
signatárias(os) todas(os) aquelas(es) que registrarem sua entrada no ambiente virtual,
conforme boletim de registro a ser divulgado juntamente com a ata.

Florianópolis-SC, 7 de junho de 2022.
ADRIANA BRAATZ ZLUHAN

Conselheira-Presidente do CRP-12
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