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EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, cientifica a empresa Imobiliária e Contabilidade Futura LTDA - ME,
CNPJ 11.622.028/0001-87 cuja localização é incerta e desconhecida, da abertura, em seu
desfavor, do processo administrativo de fiscalização nº 2017/344-U, com fundamento no
auto de infração nº 2017/331. Fica, ainda, a parte cientificada que dispõe do prazo de 15
(quinze) dias úteis para, se quiser, apresentar defesa, sob pena de revelia, ou ainda
comprovar a regularização da infração, devendo ser protocolado junto ao CRCDF, na forma
da legislação vigente, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva, importará no
julgamento do processo na forma em que se encontra.

CONTADOR DANIEL C. FERNANDES
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, cientifica o Sr. Antonio dos Reis Vieira, CRC nº DF- 005968/O cuja
localização é incerta e desconhecida, da abertura, em seu desfavor, do processo
administrativo de fiscalização nº 2017/223-U, com fundamento no auto de infração nº
2017/235. Fica, ainda, a parte cientificada que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis
para, se quiser, apresentar defesa, sob pena de revelia, ou ainda comprovar a regularização
da infração, devendo ser protocolado junto ao CRCDF, na forma da legislação vigente,
ressaltando que a falta de manifestação tempestiva, importará no julgamento do processo
na forma em que se encontra.

CONTADOR DANIEL C. FERNANDES
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, cientifica o Sr. Jose Eudes Gomes Neris, CRC nº DF- 008339/O cuja
localização é incerta e desconhecida, da abertura, em seu desfavor, do processo
administrativo de fiscalização nº 2020/23-U, com fundamento no auto de infração nº
2020/62. Fica, ainda, a parte cientificada que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis
para, se quiser, apresentar defesa, sob pena de revelia, ou ainda comprovar a regularização
da infração, devendo ser protocolado junto ao CRCDF, na forma da legislação vigente,
ressaltando que a falta de manifestação tempestiva, importará no julgamento do processo
na forma em que se encontra.

CONTADOR DANIEL C. FERNANDES
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, cientifica o Sr. Philipe Tadeu Soares Canabrava da Mata de Sousa,
CRC nº DF-022321/O cuja localização é incerta e desconhecida, da abertura, em seu
desfavor, do processo administrativo de fiscalização nº 2021/32-U, com fundamento no
auto de infração nº 2021/36. Fica, ainda, a parte cientificada que dispõe do prazo de 15
(quinze) dias úteis para, se quiser, apresentar defesa, sob pena de revelia, ou ainda
comprovar a regularização da infração, devendo ser protocolado junto ao CRCDF, na forma
da legislação vigente, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva, importará no
julgamento do processo na forma em que se encontra.

CONTADOR DANIEL C. FERNANDES
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, cientifica o Sr. Adilson Gomes Varjao, CRC nº DF- 010794/O cuja
localização é incerta e desconhecida, da abertura, em seu desfavor, do processo
administrativo de fiscalização nº 2019/352-U, com fundamento no auto de infração nº
2019/372. Fica, ainda, a parte cientificada que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis
para, se quiser, apresentar defesa, sob pena de revelia, ou ainda comprovar a regularização
da infração, devendo ser protocolado junto ao CRCDF, na forma da legislação vigente,
ressaltando que a falta de manifestação tempestiva, importará no julgamento do processo
na forma em que se encontra.

CONTADOR DANIEL C. FERNANDES
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, cientifica a empresa Controller Contab Gerencial LTDA, CRC nº DF-
000337/O cuja localização é incerta e desconhecida, da abertura, em seu desfavor, do
processo administrativo de fiscalização nº 2020/38-U, com fundamento no auto de infração
nº 2020/82. Fica, ainda, a parte cientificada que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis
para, se quiser, apresentar defesa, sob pena de revelia, ou ainda comprovar a regularização
da infração, devendo ser protocolado junto ao CRCDF, na forma da legislação vigente,
ressaltando que a falta de manifestação tempestiva, importará no julgamento do processo
na forma em que se encontra.

CONTADOR DANIEL C. FERNANDES
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
RELAÇÃO DAS CHAPAS HABILITADAS PARA CONCORREREM AO PLEITO DE RENOVAÇÃO DE 2/3 (DOIS) TERÇOS DO PLENÁRIO

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia comunica que as chapas abaixo relacionadas estão habilitadas a concorrerem na eleição a se realizar nos dias 23 e 24,
de novembro de 2021.
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Salvador, 13 de setembro de 2021
CONTADOR ANTÔNIO CLÁUDIO SILVA DE VASCONCELLOS

Coordenador da Comissão Eleitoral
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