
Normativa CFA nº 567, de 13 de junho de 2019, e de acordo com o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES DO CRA-RS,
REFAZIMENTO 2018, do Conselho Federal de Administração, datado de 12 de julho de 2021, faz saber a todos os
Profissionais de Administração, registrados em sua jurisdição, que serão realizadas eleições no dia 09 de novembro de 2021,
através do sítio eletrônico www.votaadministrador.org.br, que, no dia da eleição, poderá ser acessado a partir das 0:00 (zero)
até as 22:00 (vinte e duas) horas, horário de Brasília, de qualquer parte do Brasil ou do exterior, ou nos locais designados pela
CPE/CRA, exclusivamente no período de horas destinado à votação, mediante senha individual a ser fornecida pelo Conselho
Federal de Administração após a definição do Colégio Eleitoral. Na impossibilidade do eleitor dispor de computador, o CRA-RS
disponibilizará em sua sede, na rua Marcílio Dias, 1030, nesta Capital, computador conectado à internet com o objetivo de
receber a votação. 2. As eleições destinam-se a preencher as seguintes vagas obrigatórias: NO CRA: 6 (seis) para
Conselheiros Regionais Efetivos, 6 (seis) para os seus respectivos Suplentes, para constituir 2/3 do Plenário, com mandatos
de 1 (um) ano e 1 (um) mês, de dezembro/2021 a dezembro/2022. 3. O prazo, para apresentação perante o CRA-RS, situado
na rua Marcílio Dias, 1030 - Menino Deus – Porto Alegre, dos requerimentos de inscrição de chapas concorrentes, encerrar-se-
á às 18:00 (dezoito) horas do dia 16 de agosto de 2021. 4. O voto é obrigatório e será exercido diretamente pelo Profissional de
Administração, com registro principal e em pleno gozo de seus direitos profissionais. Considera-se em pleno gozo de seus
direitos profissionais aquele que se encontrar quite com suas anuidades ou, na hipótese de parcelamento de débitos, esteja
quite com todas as parcelas vencidas até o 60º (sexagésimo) dia antes do dia da eleição. O voto é facultativo para aqueles com
65 (sessenta e cinco) ou mais anos de idade e não haverá voto por procuração. 5. O processo eleitoral do Sistema CFA/CRAs
está disciplinado pela Resolução Normativa CFA nº 567, de 13 de junho de 2019, que “Aprova o Regulamento das Eleições do
Sistema CFA/CRAs”, publicada no Diário Oficial da União n.º 118, de 21 de junho de 2019, Seção 1, página 75, disponibilizada
no sítio do CFA www.cfa.org.br e no do CRA-RS www.crars.org.br e ainda, na sede do CRA-RS e de suas Seccionais.

Porto Alegre/RS, em 22 de julho de 2021.
Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler

Coordenador da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-RS – Reg. 29.381

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA
Protocolo: 2021000572443

AVISO DE LICITAÇÃO
##TEX PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021 REGISTRO DE PREÇOS
#OBJETO : Aquisição de livros didáticos para educação infantil de 2 a 5 anos, pelo sistema de registro de preços; início
recebimento de propostas: 22/07, 9h30 até 03/08 9h30 - Disputa: 03/08, às 13h30. Retirada do Edital:
www.pregaoonlinebanrisul.com.br email: cigaconsorcio@gmail.com
##ASS Daniel Pereira de Almeida
##CAR Presidente do Consórcio

MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ
Protocolo: 2021000572474

O Município de Camaquã torna público: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021 – ADENDO AO EDITAL – Aquisição de medicamentos
para Farmácia Municipal, UPA e UBS sofreu alteração. Abertura: 04 de agosto de 2021 às 09 horas . Informações: Setor de
Licitações, Fone (51) 3671 – 7251, E-mail: licitacoes@smecam.com.br , S i t e : www.camaqua.rs .gov.br e Portal:
www.portaldecompraspublicas.com.br Camaquã, RS, 22 de julho de 2021. Ivo de Lima Ferreira – Prefeito de Camaquã.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUÇU
Protocolo: 2021000572451

Aviso de Licitação - O Município de Turuçu torna público que realizara licitação na modalidade: Pregão Eletrônico nº 07/2021,
Aquisição de Calcário Dolomítico - Convênio 099/2018 – Consulta Popular. Abertura 04/08/2021, às 09h, pelo endereço
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.O edital encontra-se disponível na prefeitura de Turuçu, das 8h às 12h e das
13h às 17h de segunda a sexta feira, na Av. Arthur Lange, 69, centro, outras informações poderão ser obtidas no setor de
licitações, no mesmo endereço ou pelo telefone (53) 32771249,ramal 230, ou ainda pelo e-mail: rodrigoprefeitura@gmail.com
e no sítio www.turucu.rs.gov.br . Turuçu, 21 de julho de 2021. Natália Scherdien - Secretária de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSOES
Protocolo: 2021000572411

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2021
O Município de Vitória das Missões torna público que às 08h15m , do dia 02/08/2021 , na Prefeitura, realizar-se-á

o Pregão nº 12/2021 para Aquisição de um Veículo Utilitária zero Km, tipo picape para a Inspeção Sanitária, conforme
recursos através do Convenio FPE 456/2020 da Consulta Popular 2019/2020 para uso da Secretaria Municipal de
Agricultura, de acordo com as descrições no Termo de Referência. Edital no sitio eletrônico
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e no site www.pmvm.rs.gov.br e informações pelo fone: (55) 3614-4067. Vitória das
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


