SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
REFERENTES AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2019-UCFP/SUPGES

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO para
Entidades de Classe, com objetivo social nas áreas da engenharia, agronomia, geologia, geografia e
meteorologia, devidamente cadastradas neste Conselho, que tenham interesse em apresentar plano
de trabalho referente ao exercício de 2020 para realização de ações que objetivem auxiliar e ampliar
a fiscalização do exercício profissional, além da conscientização, aperfeiçoamento e valorização
profissional, mediante realização de eventos técnicos, orientação, divulgação da legislação profissional
e da conscientização da sociedade e dos profissionais sobre a importância do registro da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, instituída pela Lei n.º 6.496/77 e Código de Ética Profissional.

Considerando indisponibilidades e instabilidades intermitentes do sistema on-line de recebimento dos
processos no site do Crea-SP; Considerando os relatos das interessadas sobre a instabilidade,
devidamente documentados por via eletrônica; Considerando o atesto da área responsável pelo
sistema sobre detecção e reparo das falhas técnicas; Considerando o interesse público almejado nos
instrumentos previstos no referido edital; O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado
de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “k” do art. 34 da Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, TORNA PÚBLICO que está prorrogado por 2 (dois) dias úteis o prazo para
apresentação das propostas, mantendo a Sessão Pública para o dia 29 de janeiro de 2020, horário:
14:00 horas (horário de Brasília), LOCAL: Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado de São Paulo – CREA-SP, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.059 – 8º Andar,
Pinheiros, São Paulo/SP.

O Edital de Chamamento Público contendo as condições específicas de participação poderá ser obtido
através do endereço eletrônico www.creasp.org.br.

São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
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