
 Sistema de Gestão da Qualidade
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edifício Conselho Federal de

Administração   - Bairro Setor de Autarquias Sul, Brasília/DF - CEP 70070-932
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SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO
 
Informamos que o Contrato nº 1/2018/CFA( 2º aditivo), que tem por objeto cessão
de direito de uso de sistemas para o Sistema de Gestão da Qualidade do CFA , 
com a quantidade de licenças de uso conforme abaixo, para atender as necessidades
do Conselho Federal de Administração, bem como a prestação de serviços de
Implantação, treinamento e prestação de serviços contínuos, por 12 (doze) meses,
de suporte e manutenção. , encontra-se próximo à data do término da vigência que é
no próximo dia 06/02/2022. Informamos, ainda, que consta no contrato inicial a
cláusula sexta que autoriza a prorrogação da sua vigência.

O serviço prestado pela empresa é de natureza contínua e, por isso, conforme
consta no art. 57, inc. II, da lei 8.666/93, é elegível à prorrogação contratual. (CASO
O SERVIÇO SEJA ENQUADRADO EM OUTRO INCISO, DO ART. 57, FAZER A
ALTERAÇÃO).

A empresa Hadrion realizou o serviço de forma satisfatória   contribuindo para a
gestão da documentação e a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade
do CFA.

Por tais informações apresentadas, solicitamos ao Sr. Diretor  Francisco Rogério
Cristino autorização para continuarmos o processo de renovação solicitando
pesquisa de mercado, em conformidade com a IN 73/2020, e questionando a atual
prestadora de serviço quanto à intenção de renovar.
 

Tatiana A. Galdeano                                      Adm. Francisco Rogério Cristino
                             SGQ                                                            Diretor da Câmara de

Adminsitração e Finanças
 

Documento assinado eletronicamente por Tatiana Almeida Galdeano,
Assistente Administrativo(a), em 20/12/2021, às 09:31, conforme horário
oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cristino,
Diretor(a), em 20/12/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1128582 e o código CRC
8382A6C2.

Referência: Processo nº 476900.003793/2021-58 SEI nº 1128582
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Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2021. 
 

 

Para: Conselho Federal de Administração 

Att.: Tatiana Almeida Galdean 

 
Ref.: Proposta de Renovação da Manutenção Mensal – Qualis  

 
1. Objeto 

 

• Renovar a manutenção mensal por mais 12 meses. 

 
 

2. Manutenção Mensal 

 

 

• Manutenção Mensal: R$ 770,00 (setecentos e setenta reais). 

 

Entende-se por Prestação de Serviços de Manutenção ao SOFTWARE o 
atendimento prestado a CONTRATANTE, dentro do horário comercial 

habitual, especificamente com relação aos objetivos abaixo: 

❑ Melhoria da performance, segurança, abrangência, flexibilidade ou 
integridade do SOFTWARE; 

❑ Correção de erros; 
❑ Atualização de versão; 

❑ A CONTRATANTE terá direito a solicitar até 3 (três) horas técnicas 

mensais, sem ônus para serem utilizadas com os objetivos abaixo: 
❑ Suporte a dúvidas e erros operacionais da CONTRATANTE, 

treinamento suplementar e suporte necessário por mau uso do 
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SOFTWARE ou por falhas de hardware, bem como o suporte e 

treinamento motivado pela implantação de novas versões; 
❑ Suporte telefônico; 

❑ Adaptações no SOFTWARE visando adequá-los a configuração de 
hardware, sistema ou ambiente operacional distinto da configuração 

inicial; 
❑ Eventuais horas deslocamento necessárias para o atendimento à 

CONTRATANTE; 

❑ Demais atividades relacionadas ao SOFTWARE. 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. 

Atenciosamente, 

Gerente de Negócios 

Eduardo Henrique Tangari. 

(016) 3916-4500 

Validade da Proposta: até 15/01/2022. 
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Tatiana Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br>

Proposta de Renovação da Manutenção Mensal - Qualis
2 mensagens

Eduardo Henrique <eduardo@hdrup.com> 21 de dezembro de 2021 10:18

Para: "tatianagaldeano@cfa.org.br" <tatianagaldeano@cfa.org.br>, Letícia Gil <leticia@hdrup.com>

Ta�ana, bom dia!

Conforme conversamos segue a proposta de renovação da manutenção mensal.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por
lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar,
copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao
remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by
law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use,
copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this
message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting
it. Thank you for your cooper.

Proposta de Renovação da Manutenção Mensal - Qualis.pdf
128K

Tatiana Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br> 21 de dezembro de 2021 10:32
Para: Eduardo Henrique <eduardo@hdrup.com>

Muito obrigada, Eduardo!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

E-mail de CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - Propost... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=48aad5bf27&view=pt&search=a...

1 of 2 21/12/2021 10:40
E-mail Hadrion (1130827)         SEI 476900.003793/2021-58 / pg. 5



Tatiana Almeida Galdeano

Conselho Federal de Administração

Câmara de Relações Internacionais e Eventos -CRIE

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música         

CFA-TV youtube.com/cfatvoficial
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(61) 3218-1824
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E-mail SEI - 1147211

Data de Envio: 
  10/01/2022 15:58:05

De: 
  CFA/Seção de Compras <fatura@cfa.org.br>

Para (com cópia oculta):
    comercial@docnix.com.br
    atendimento@8idea.com.br
    contato@forlogic.net
    contato@doo.com.br
    fiscal@atlantaconsultoria.com.br
    david.santos@vanzolini.org.br
    cintia@institutotum.com.br
    contato@qmsbrasil.com.br
    leide.rodrigues@yahoo.com.br
    mariana.vieira@cfa.org.br

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento

Mensagem: 
  Boa tarde, 

Solicitamos proposta de preços para fornecimento de Aquisição cessão de direito de uso de sistemas para
o Sistema de Gestão da Qualidade do CFA, com a quantidade de licenças de uso conforme abaixo, para
atender as necessidades do Conselho Federal de Administração, bem como a prestação de serviços de
implantação, treinamento e prestação de serviços contínuos, por 12 (doze) meses, de suporte e
manutenção. 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Módulos
Gestão de Competências de Colaboradores
Avaliação de Fornecedores
Avaliação e Gestão de Indicadores
Gestão de Documentos tais como o Manual da Qualidade, Procedimentos, instruções de trabalho e de
registros, fundamentados na Norma ABNT NBR ISO 9001
Avaliação e Gestão de não conformidades
Gestão de Auditorias Internas
Gestão de Planos de Ações Corretivas e Preventivas
Gestão de Riscos
Gestão de Atividades
O Sistema deverá estar disponível para 80 usuários.

Att,
Mariana Lira - Estagiário do Setor de Compras

Conselho Federal de Administração
Câmara Administração e Finanças
CNPJ: 34.061.135/0001-89
radioADM.org.br | 24 horas de informação e música
www.cfa.org.br
facebook.com/cfaadm
(61) 3218-1813
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Tatiana Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br>

Orçamento Qualiex
2 mensagens

Paola Fredegoto <paola@forlogic.net> 3 de fevereiro de 2022 10:49
Para: Tatiana Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br>
Cc: Fábio Francisco de Assis <fabio@forlogic.net>, Priscila Kiara de Souza Batista <priscila@forlogic.net>

Bom dia, Tatiana! 

Tudo bem?

Conforme o nosso contato telefônico, a nossa mensalidade para atender a especificação do objeto abaixo, ficaria em uma
mensalidade de aproximadamente R$ 20.000,00 / mês. 

Este valor é apenas uma estimativa, para te passar um valor mais assertivo, precisamos fazer o diagnóstico para entender melhor a
sua necessidade. 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Módulos
Gestão de Competências de Colaboradores
Avaliação de Fornecedores
Avaliação e Gestão de Indicadores
Gestão de Documentos tais como o Manual da Qualidade, Procedimentos, instruções de trabalho e de registros,
fundamentados na Norma ABNT NBR ISO 9001
Avaliação e Gestão de não conformidades
Gestão de Auditorias Internas
Gestão de Planos de Ações Corretivas e Preventivas
Gestão de Riscos
Gestão de Atividades
O Sistema deverá estar disponível para 80 usuários.

Quando você tem disponibilidade para remarcamos a apresentação?

Abraços, 

Paola Caroline Kishi Fredegoto

Relacionamento com o cliente

www.forlogic.net
(43) 9.9915-4611
(43)  3133 - 2212

FALE CONOSCO: OUVIDORIA@FORLOGIC.NET

"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A

divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do
emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor avisar
imediatamente, respondendo esta mensagem. "

Em qui., 3 de fev. de 2022 às 09:42, Priscila Kiara de Souza Batista <priscila@forlogic.net> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: Tatiana Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br>
Date: qui., 3 de fev. de 2022 às 09:28
Subject: Re: Convite atualizado: Diagnóstico: CFA (Qualiex - Docs, Tracker, Indicators) - qui. 3 fev. 2022 10am - 12pm (BRT)
(tatianagaldeano@cfa.org.br)
To: <priscila@forlogic.net>

Bom dia, Priscila!

Tudo bem?

Infelizmente, aconteceu um imprevisto e vamos ter que desmarcar hoje.

Em qua., 2 de fev. de 2022 às 09:56, <priscila@forlogic.net> escreveu:

E-mail de CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - Orçame... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=48aad5bf27&view=pt&search=a...

1 of 2 03/02/2022 11:03
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mais detalhes »

Este evento foi alterado.

Alterado: Diagnóstico: CFA (Qualiex - Docs, Tracker, Indicators)

Quando qui. 3 fev. 2022 10am – 12pm Horário Padrão de Brasília - São Paulo

Informações de participação Entrar com o Google Meet

meet.google.com/zno-xcmi-htu

Participar por telefone

(US) +1 505-596-1051 (Número de identificação pessoal (PIN): 658038936)

Agenda tatianagaldeano@cfa.org.br

Quem • Paola Fredegoto- organizador

• priscila@forlogic.net- criador

• tatianagaldeano@cfa.org.br

Você vai(tatianagaldeano@cfa.org.br)?   Sim  - Talvez  - Não mais opções »

Convite do Google Agenda

Você está recebendo este e-mail na conta tatianagaldeano@cfa.org.br porque está inscrito no convites atualizados da agenda

tatianagaldeano@cfa.org.br.

Para parar de receber estes e-mails, faça o login em https://calendar.google.com/calendar/ e altere as configurações de notificação desta agenda.

Encaminhar este convite talvez permita que qualquer destinatário modifique sua resposta de RSVP, envie uma resposta ao organizador e seja
adicionado à lista de convidados ou convide outras pessoas, independentemente do status de convite delas. Saiba mais.

--

Tatiana Almeida Galdeano

Conselho Federal de Administração

Câmara de Relações Internacionais e Eventos -CRIE

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música         

CFA-TV youtube.com/cfatvoficial

www.cfa.org.br

(61) 3218-1824

--

Priscila Kiara 

Comercial

www.forlogic.net (43) 3133-2200

Tatiana Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br> 3 de fevereiro de 2022 10:56
Para: Mariana Lira Vieira <mariana.vieira@cfa.org.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

E-mail de CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - Orçame... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=48aad5bf27&view=pt&search=a...
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Tatiana Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br>

Re: Re: Solicitação de Orçamento
3 mensagens

Daniel Juliano <daniel.juliano@docnix.com.br> 3 de fevereiro de 2022 10:28
Para: Tatianagaldeano Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br>
Cc: "mariana.vieira@cfa.org.br" <mariana.vieira@cfa.org.br>

Bom dia.

Prezadas,

Então preferimos declinar do projeto, pois nossa mensalidade ficaria algo em torno de 10 mil reais e a implantação mais uns 30 mil reais,
inviabilizando o projeto.

Agradecemos muito pelo convite.

Cordialmente,

Daniel Juliano

Gerente Comercial

Telefone: +55 11 98138-1364 | +55 11 99524-7925
E-mail: daniel.juliano@docnix.com.br
Skype: daniel.juliano_1

Assine a Newsletter >

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 10:19:58 -0300, Tatianagaldeano Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br>:
Bom dia, Daniel!

Tudo bem?

O sistema que nós trabalhamos hoje a gente paga uma mensalidade com um valor inferior a esse.

Em qui., 3 de fev. de 2022 às 09:04, Daniel Juliano < daniel.juliano@docnix.com.br> escreveu:
Bom dia Tatiana,

Por favor, você recebeu o e-mail abaixo?

Veja se consegue me responder que ainda hoje envio a proposta comercial solicitada pela Mariana que nos segue em cópia.

Muito obrigado

Daniel Juliano

Gerente Comercial

Telefone: +55 11 98138-1364 | +55 11 99524-7925
E-mail: daniel.juliano@docnix.com.br
Skype: daniel.juliano_1

Assine a Newsletter >

---------- Mensagem encaminhada ---------
De: Daniel Juliano < daniel.juliano@docnix.com.br>
Data: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 08:06:28 -0300
Assunto: Re: Solicitação de Orçamento
Para: Tatianagaldeano Almeida Galdeano < tatianagaldeano@cfa.org.br>

Bom dia Tatiana,

E-mail de CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - Re: Re:... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=48aad5bf27&view=pt&search=a...
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Espero encontrá-la bem!

Primeiramente muito obrigado pelas informações.

Por favor, pode confirmar se o valor máximo de mensalidade é o expresso na página 3, conforme abaixo:

9 – DOS CUSTOS ESTIMADOS 9.1 O valor global estimado para gastos será de R$ 1.048,63 ( Um mil e quarenta e oito reais e
sessenta e três centavos ) mensais.

Ou pode ser um valor maior? Além disso, pode ter custo de implantação e mensalidade?

Muito obrigado

Daniel Juliano

Gerente Comercial

Telefone: +55 11 98138-1364 | +55 11 99524-7925
E-mail: daniel.juliano@docnix.com.br
Skype: daniel.juliano_1

Assine a Newsletter >

terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 16:01:19 -0300, Tatianagaldeano <tatianagaldeano@cfa.org.br>:
Boa tarde, Daniel!

Segue o documento solicitado.

Em ter., 1 de fev. de 2022 às 11:01, Daniel Juliano < daniel.juliano@docnix.com.br> escreveu:
Bom dia.

Prezada Tatiana,

A Mariana Lira de compras que trabalha com vocês, e nos segue em cópia, me passou a solicitação do orçamento de um
software para atender as especificações do objeto abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Módulos
Gestão de Competências de Colaboradores
Avaliação de Fornecedores
Avaliação e Gestão de Indicadores
Gestão de Documentos tais como o Manual da Qualidade, Procedimentos, instruções de trabalho e de registros, fundamentados
na Norma ABNT NBR ISO 9001
Avaliação e Gestão de não conformidades
Gestão de Auditorias Internas
Gestão de Planos de Ações Corretivas e Preventivas
Gestão de Riscos
Gestão de Atividades
O Sistema deverá estar disponível para 80 usuários.

Tentei contato telefônico, mas não obtive sucesso.

Gostaria de saber se possuem um termo de referência ou algum documento que possa explicar melhor a amplitude do
atendimento de cada solução, e as ferramentas que possuem expectativa de terem, pois fiquei com dúvida se podemos atende-
los, principalmente nos itens: Gestão de Atividades e Gestão de Fornecedores.

Aguardo seu retorno para que possamos enviar um orçamento.

Cordialmente,

Daniel Juliano

Gerente Comercial

Telefone: +55 11 98138-1364 | +55 11 99524-7925
E-mail: daniel.juliano@docnix.com.br
Skype: daniel.juliano_1

Assine a Newsletter >

E-mail de CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - Re: Re:... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=48aad5bf27&view=pt&search=a...
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--

Tatiana Almeida Galdeano

Conselho Federal de Administração

Câmara de Relações Internacionais e Eventos -CRIE

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música         

CFA-TV youtube.com/cfatvoficial

www.cfa.org.br

(61) 3218-1824

--

Tatiana Almeida Galdeano

Conselho Federal de Administração

Câmara de Relações Internacionais e Eventos -CRIE

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música         

CFA-TV youtube.com/cfatvoficial

www.cfa.org.br

(61) 3218-1824

Tatiana Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br> 3 de fevereiro de 2022 10:34
Para: Daniel Juliano <daniel.juliano@docnix.com.br>

Ok!
De qualquer maneira, muito obrigada!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

26b61682-de02-45bb-90d4-fd9679be5958.jpg
2K

e58bb580-f2f3-43d7-aa2f-01be89df296a.jpg
19K
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Tatiana Almeida Galdeano <tatianagaldeano@cfa.org.br> 3 de fevereiro de 2022 10:35
Para: Solange Albuquerque Landim Braga Oliveira <solange@cfa.org.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

26b61682-de02-45bb-90d4-fd9679be5958.jpg
2K

e58bb580-f2f3-43d7-aa2f-01be89df296a.jpg
19K
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Documentos
Relacionados:

I - Solicitação de Renovação de Contrato CFA-SGQ (SEI nº 1128582);
II - Proposta Hadrion (SEI nº 1130823).

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-
DF - CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1813 - www.cfa.org.br
Ofício nº 315/2022/CFA

 Brasília, 04 de fevereiro de 2022.
Ao Sr. Adm. Francisco Rogério Cristino
Diretor Administrativo e Financeiro
 
Assunto: Autorização de contratação direta
 
Solicitamos autorização para contratação de prestação de serviço na cessão de
direito de uso de sistemas para o Sistema de Gestão da Qualidade do CFA disponível
para 80 usuários, para o período de 12 meses através de dispensa pelo valor,
conforme inciso II, art. 24 da lei 8.666/93.
Apesar de havermos solicitado pedidos de orçamento, por e-mail e em diversas
ligações, a fim de compararmos os preços praticados no mercado, nossas
solicitações só foram atendidas três dias antes do vencimento do contrato com a
empresa Hadion dia 06/02/2022 (domingo). Ou seja, não houve tempo hábil para
realizar todo o processo de renovação contratual.
Contudo, considerando que os valores apresentados pelas outras prestadoras do
serviço ficaram muito acima do que foi ofertado pela empresa Hadrion Sistemas, e
que o valor desta encontra-se abaixo do valor legal permitido para contratação direta,
entendemos ser possível a pactuação de novo contrato com a empresa Hadrion
Sistemas.
Informamos, ainda, que o valor apresentado pela empresa Hadrion Sistemas é de  R$
770,00 (setecentos e setenta reais)  mensal, totalizando R$ 9.240,00 (nove mil
duzentos e quarenta reais) ao ano.
Caso seja autorizada a contratação, favor informar a dotação orçamentária que
suportará a despesa
  

  
Atenciosamente,

Ana Carolina de Luna
Chefe da Seção de Compras

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Luna, Chefe da
Seção de Compras, em 08/02/2022, às 15:34, conforme horário oficial de
Brasília.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1183111 e o código CRC
23E89AC1.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
476900.003793/2021-58 SEI nº 1183111
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: HADRION SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CNPJ: 04.007.474/0001-16 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:38:20 do dia 08/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2022.
Código de controle da certidão: ABF5.26C4.BD24.900F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: HADRION SISTEMAS INTEGRADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.007.474/0001-16
Certidão nº: 4803736/2022
Expedição: 08/02/2022, às 15:38:10
Validade: 06/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que HADRION SISTEMAS INTEGRADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.007.474/0001-16, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.007.474/0001-16
Razão Social:HADRION SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
Endereço: R JOAO PENTEADO 1611 / JARDIM AMERICA / RIBEIRAO PRETO / SP /

14020-180

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/02/2022 a 09/03/2022 
 
Certificação Número: 2022020801051297947507

Informação obtida em 08/02/2022 15:39:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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 Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-

DF - CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

Despacho nº 183/2022/CFA
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

  
Para: Seção de Compras - CFA
Providências: autorizo a contratação de serviço na forma de cessão de direito de uso
de sistemas para o Sistema de Gestão da Qualidade do CFA disponível para 80
usuários, para o período de 12 meses por meio de dispensa por valor, conforme
inciso II, art. 24 da lei 8.666/93, cuja despesa correrá à conta da dotação
orçamentária nº. 6.2.2.1.1.01.04.04.056.004.

 

Adm. Francisco Rogério Cristino
Diretor de Administração e Finanças

CRA-CE nº 1904

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cristino,
Diretor(a), em 10/02/2022, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1190408 e o código CRC
02FE3DC8.

Referência: Processo nº 476900.003793/2021-58 SEI nº 1190408
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Anexos: I - Solicitação de Renovação de Contrato CFA-SGQ (1128582);
II - Proposta Hadrion (1130823);
III - Despacho 183 (1190408).

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-
DF - CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1813 - www.cfa.org.br
Ofício nº 351/2022/CFA

 Brasília, 10 de fevereiro de 2022.
À Seção de Contabilidade
 
Assunto: Emissão da Nota de Empenho.
 
 

Solicitamos emissão de Nota de Empenho para a empresa HADRION
SISTEMAS INTEGRADOS LTDA, no valor de R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e
quarenta reais) ao ano.
  

  
Atenciosamente,
 

Ana Carolina de Luna
Chefe da Seção de Compras

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Luna, Chefe da
Seção de Compras, em 10/02/2022, às 16:26, conforme horário oficial de
Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1191418 e o código CRC
8A7A6161.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
476900.003793/2021-58 SEI nº 1191418
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 Seção de Contabilidade
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-DF -

 CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1816 - www.cfa.org.br

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cristino,
Diretor(a), em 11/02/2022, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente,
em 14/02/2022, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1192213 e o código CRC
05C3E2CE.

Referência: Processo nº 476900.003793/2021-58 SEI nº 1192213
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 Seção de Contabilidade
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-DF -

 CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1816 - www.cfa.org.br

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cristino,
Diretor(a), em 09/03/2022, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente,
em 09/03/2022, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1227796 e o código CRC
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87B870F6.

Referência: Processo nº 476900.003793/2021-58 SEI nº 1227796
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