
SEQ. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO
CONTRATAÇÃO/ 

RENOVAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA 
CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

DATA PRETENDIDA PARA A 
CONCLUSÃO DA 
CONTRATAÇÃO

GRAU DE PRIORIDADE UNIDADE DEMANDANTE - 
RESPONSÁVEL

1
Melhoria das condições nutricionais dos trabalhadores, de
forma a promover sua saúde e a diminuir o número de casos
de doenças relacionadas à alimentação e à nutrição.

Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017, que
tem como objeto a prestação de serviços de
implementação, gerenciamento, e
administração de auxílios alimentação.

RENOVAÇÃO R$74.750,00 jan/23 alto Diretoria Executiva

2
Melhoria das condições nutricionais dos trabalhadores, de
forma a promover sua saúde e a diminuir o número de casos
de doenças relacionadas à alimentação e à nutrição.

Contratação de prestação de serviço de
gerenciamento e administração de auxilio
alimentação.

CONTRATAÇÃO R$224.250,00 mai/23 alto Diretoria Executiva

3 Utilização nas rotinas diárias dos setores Aquisição de materiais de expediente. CONTRATAÇÃO R$3.500,00 fev/23 médio Patrimônio

4
Visa atender à necessidade de identificação das delegacias e
escritórios regionais para atender à necessidade do CRCRO.

Confecção de placas de avisos e as placas para
Galerias dos Ex Presidentes, para atender as
demandas do CRCRO.

CONTRATAÇÃO R$1.000,00 abr/23 baixo Patrimônio

5
Modernizar o parque de informática para promover a
melhoria do desempenho das atividades institucionais

Aquisiçção de cabos, suportes e extensores de
vídeo.

CONTRATAÇÃO R$1.240,00 fev/23 médio CPD

6 Disponibilizar meio de transporte para os ativos do CRCRO
Aquisição de Bolças de transporte de
notebooks

CONTRATAÇÃO R$2.700,00 fev/23 médio CPD

7

Se faz necessário, contribuindo assim para um ambiente
adequado e confortável para um atendimento de excelência,
considerando que a estrutura do CRCRO está voltada para as
rotinas administrativas internas e atendimento ao público
externo.

Aquisição de materiais elétricos. CONTRATAÇÃO R$3.500,00 out/23 médio Patrimônio

8

A manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar
condicionado além de ser uma necessidade indispensável ao
equipamento é, também, uma exigência normativa de caráter
obrigatório, com isso a justifica a necessidade da contratação.

Aquisição de peças e materiais para centrais
de ar condicionados.

RENOVAÇÃO R$2.250,00 dez/23 alto Patrimônio

9 Visando aquisição de copos descartaveis, xicaras entre outros
materiais para atender as demandas do CRCRO.

Aquisição de materiais de copa e cozinha, CONTRATAÇÃO R$2.000,00 ago/23 baixo Patrimônio

10

A aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, se faz
necessária visando proteger ou atenuar lesões provenientes
de agentes no ambiente de trabalho, garantindo assim a
integridade física dos funcionários do CRCRO.

Aquisição de Materiais e Equipamentos de
Proteção - EPIs.

CONTRATAÇÃO R$1.000,00 ago/23 baixo Patrimônio

11
Considerando a necessidade de repor e suprir as demandas do
CRCRO, a aquisição visa evitar prejuízos decorrentes do
desabastecimento e atender a demanda de consumo.

Aquisição de gêneros alimentícios (café,
açúcar, água).

CONTRATAÇÃO R$4.500,00 ago/23 médio Patrimônio

12

A aquisição objeto do presente termo visa o abastecimento
contínuo do estoque no almoxarifado do Conselho Regional de
Contabilidade de Rondônia - CRCRO, materiais estes essenciais
para o pleno funcionamento das atividades funcionais da
entidade.

Aquisição de Materiais de higiene, limpeza e
conservação.

CONTRATAÇÃO R$4.000,00 out/23 médio Patrimônio

13

A renovação da contratação do serviço continuado de
Gerenciamento de Frota - com abastecimento de combustível,
manutenção automotiva em geral, guarda correlação com o
princípio da eficiência, ao mesmo tempo em que facilita o
controle das atividades ligadas ao setor de Patrimônio e, em
consequência, otimiza as execuções de atividades do órgão .

Contratação de empresa do ramo para
prestação de serviços terceirizados de caráter
continuado de gerenciamento e administração
de Frota – com abastecimento de combustível,
manutenção automotiva em geral.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

CONTRATAÇÃO R$9.173,32 mai/23 alto Patrimônio/Desenprof

14

A renovação da contratação do serviço continuado de
Gerenciamento de Frota - com abastecimento de combustível,
manutenção automotiva em geral, guarda correlação com o
princípio da eficiência, ao mesmo tempo em que facilita o
controle das atividades ligadas ao setor de Patrimônio e, em
consequência, otimiza as execuções de atividades do órgão .

Contratação de empresa do ramo para
prestação de serviços terceirizados de caráter
continuado de gerenciamento e administração
de Frota – com abastecimento de combustível,
manutenção automotiva em geral. PEÇAS E
ACESSÓRIOS

CONTRATAÇÃO R$2.971,05 mai/23 alto Patrimônio

15

Justifica-se a presente contratação para prestação de serviços
de consultoria de análise de crédito para localização e
negativação é indispensável, tendo em vista alcançar os
inadimplentes, em sua grande maioria, negociam os seus
débitos perante esta entidade.

Renovação para prestação de serviços de
registro de profissionais inadimplentes no
âmbito nacional no serviço de proteção ao
credito

RENOVAÇÃO R$4.481,82 set/23 médio ARRECADAÇÃO

16
Justifica-se esta contratação, pois esta ferramenta existi a
possibilidade de diminuir os débitos dos profissionais na aérea
da Contabilidade e o aumentar a arrecadação deste Conselho

Contratação de empresa para prestação de
serviços de troca de arquivos eletrônicos e
utilização de software de gestão do Instituto
de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil –
Seção Rondônia (IEPTB/RO), para atender o
Setor de Arrecadação do CRCRO.

CONTRATAÇÃO R$2.510,40 mar/23 médio ARRECADAÇÃO

17

Esta contratação revela-se oportuna e conveniente para
atender o interesse público, diante da falta de pessoal mais
experiente e conhecimentos mais aprimorados, que escapam
da trivialidade das atividades rotineiras e corriqueiras do dia-a-
dia.

Contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos especializados em assessoria
e consultoria contábil

CONTRATAÇÃO R$90.000,00 jun/23 alto Diretoria Executiva

18

Faz-se necessária realizar prorrogação contratual dos serviços
relacionados às áreas trabalhista e previdenciária, e ainda
visando reduzir gastos com publicações e instrução
processual, zelando pelos princípios da economicidade e
eficiência.

Renovação para prestação de serviços de
departamento pessoal, nas áreas trabalhista e
previdenciária. 

RENOVAÇÃO R$97.857,00 out/23 alto Diretoria Executiva

19

Faz-se necessária realizar prorrogação contratual dos serviços
relacionados às áreas trabalhista e previdenciária, e ainda
visando reduzir gastos com publicações e instrução
processual, zelando pelos princípios da economicidade e
eficiência.

1º Primeiro Termo Aditivo, para prestação de
serviços de departamento pessoal, nas áreas
trabalhista e previdenciária. 

RENOVAÇÃO R$15.000,00 janeiro alto Diretoria Executiva

20

Justifica-se a renovação visando atender o interesse público,
diante da falta de pessoal mais experiente e conhecimentos
mais aprimorados, que escapam da trivialidade das atividades
rotineiras e corriqueiras do dia-a-dia.

2º Termo Aditivo, para prestação de serviços
de departamento pessoal, nas áreas
trabalhista e previdenciária. 

RENOVAÇÃO R$4.687,50 out/23 alto Diretoria Executiva

21 Promover a educação continuada
Contratação de Instrutores para proferir em
palestras e cursos.

RENOVAÇÃO R$23.560,00 jan/23 alto Desenprof

22

O presente objeto visa a contratação de uma empresa
especializada em localizar processos, atualizações das
intimações diárias, andamentos dos tribunais, controle de
prazos, controle também de custas e serviços relacionados,
que tem como objetivo trazer mais segurança ao
departamento jurídico, quanto ao controle prazos,
organizações aos bancos de petições, otimização dos serviços. 

Contratação de empresa especializada no
fornecimento de software jurídico.

CONTRATAÇÃO R$19.136,00 mar/22 médio Jurídico/CPD

23

Tendo em vista necessidade da continuidade desse serviço
para que o sistema do CRCRO fique fora do ar ou
desatualizado, visando sempre o melhor atendimento à classe
contábil.

2º Termo Aditivo, para locação de Sistema
Eletrônico, Manutenção, Assessoria Técnica e
Suporte, utilizando no âmbito do Sistema
CFC/CRCs.

RENOVAÇÃO R$26.572,40 jan/23 alto CPD

24 Mantar os sistema de apoio do CRCRO

Terceiro Termo Aditivo, para locação de
Sistema Eletrônico, Manutenção, Assessoria
Técnica e Suporte, utilizando no âmbito do
Sistema CFC/CRCs.

RENOVAÇÃO R$47.830,86 ago/23 alto CPD

25
Visa em manter a disponibilidade dos serviços onlines do
CRCRO, sendo este de uso pelos profissionais da contabilidade
e sociedade.

1º Termo Aditivo, para prestação de serviço de
datacenter.

RENOVAÇÃO R$6.834,33 jan/23 alto CPD
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26 Destina-se a mantar os sistemas do CRCRO ativos.
2º Termo Aditivo, para prestação de serviço de
datacenter.

RENOVAÇÃO R$9.121,40 nov/23 alto CPD

27 Visando a gestão e compliance do CRCRO Contratação de software de auditoria RENOVAÇÃO R$7.200,00 mar/23 Alta CPD

28
Visa atender à necessidade de preservar as áreas verdes
pertencentes Subsede do CRCRO.

Contrato nº 006/2022 para prestação de
serviços de manutenção e conservação de
jardins e áreas verdes, localizadas na Subsede
de Ariquemes. 

CONTRATAÇÃO R$1.510,00 janeiro alto Subsede Ariquemes

29
Visa atender à necessidade de preservar as áreas verdes
pertencentes Subsede do CRCRO.

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção e
conservação de jardins e áreas verdes,
localizadas na Subsede de Ariquemes. 

CONTRATAÇÃO R$6.000,00 mai/23 alto Subsede Ariquemes

30
Garantir a limpeza e conservação de modo a propiciar o
ambiente confortável e favorável à execução das atividades
institucionais.

Contratação de empresa especializada em
serviços de limpeza predial.

CONTRATAÇÃO R$2.250,00 jan/23 médio Subsede Ariquemes

31
Visa atender à necessidade de preservar as áreas verdes
pertencentes Sede do CRCRO.

Contrato nº 004/2021 - Prestação de serviços
de manutenção e conservação de jardins .
Período de janeiro a julho de 2023.

CONTRATAÇÃO R$2.840,00 jan/23 médio Patrimônio

32
Visa atender à necessidade de preservar as áreas verdes
pertencentes Sede do CRCRO.

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção e
conservação de jardins e áreas verdes,
localizadas na Sede do CRCRO. 

CONTRATAÇÃO R$6.548,00 ago/23 médio Patrimônio

33

Para assegurar uma melhor segurança para os servidores e
profissionais no local, bem como promover uma ação mais
eficiente na preservação do patrimônio público. Assim, se faz
necessária a contração de serviços especializados em
monitoramento.

 4º Termo Aditivo de monitoramente 24 horas. RENOVAÇÃO R$470,00 jan/23 alto  Subsede Ariquemes 

34

Para assegurar uma melhor segurança para os servidores e
profissionais no local, bem como promover uma ação mais
eficiente na preservação do patrimônio público. Assim, se faz
necessária a contração de serviços especializados em
monitoramento.

Serviço de monitoramento eletrônico da
subsede.

CONTRATAÇÃO R$4.800,00 mar/23 alto  Subsede Ariquemes 

35

A aquisição dos extintores de incêndio destina-se a atender a
necessidade de manter a segurança dos servidores, bem como
a integridade do Patrimônio Público, além de atender as
exigências do Corpo de bombeiros de Rondônia.

Serviço de recarga de extintores para subsede
do CRCRO.

CONTRATAÇÃO R$600,00 ago/23 alto  Subsede Ariquemes 

36

O serviço de monitoramento eletrônico tem como objetivo
assegurar o Patrimônio, bem como a integridade física dos
colaboradores e visitantes da Sede do Conselho Regional de
Contabilidade de Rondônia. 

Renovação do serviço de monitoramento
eletrônico.

RENOVAÇÃO R$9.750,00 jan/23 alto Diretoria Executiva

37

A recarga de extintores é uma prevenção contra sinistro
(incêndio), e é fundamental para garantir a integridade física
dos usuários, colaboradores e demais pessoas, assim como do
patrimônio público, evitando os danos advindos de incêndio.

Contratação de empresa especializada na
recarga de extintores da Sede Porto Velho.

CONTRATAÇÃO R$400,00 out/23 alto Patrimônico

38

Justifica-se a contratação visando elaborar, implantar e
implementar o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, bem como realizar os exames ocupacionais
admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, demissionais
e outros que se fizerem necessários.

Contratação de empresa especialzada em
segurança e medicina do trabalho.

CONTRATAÇÃO R$10.155,00 mar/23 médio Diretoria Executiva

39 Visando a gestão da LGPD no CRCRO
Contratação de empresa especializada em 
certificações EXIN.

CONTRATAÇÃO R$1.500,00 set/23 baixa CPD

40
A comunicação institucional é a responsável direta pela
estruturação, formatação e divulgação da imagem da entidade
e está ligada às diretrizes institucionais.

Contratação de empresa especializada para
prestação de comunicação digital.

CONTRATAÇÃO R$25.000,00 mar/23 médio
Assessoria de 
Comunicação

41

Justifica-se a presente contratação para realização de
divulgação de artes visuais que deem visibilidade aos cursos,
palestras, seminários, fóruns e jornadas do Programa de
Educação Profissional Continuada do CRCRO.

Contratação de empresa especializada na 
criação de artes visuais.

CONTRATAÇÃO R$7.041,67 mar/23 baixo Desenprof

42
A contratação dos serviços justifica-se diante da necessidade
de resguardar o patrimônio público, aliado aos altos índices de
colisões, furtos e roubos de veículos no estado de Rondônia.

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de seguro total para
veículos.

CONTRATAÇÃO R$10.000,00 dez/23 alto Patrimônio

43
O objetivo da contratação é resguardar o patrimônio do
CRCRO de eventuais danos que possam ser cobertos por meio
de seguro contra ocorrências indenizáveis.

Contratação de empresa especilizada na
prestação de serviços de seguro predial.

RENOVAÇÃO R$5.400,00 dez/23 alto Patrimônio 

44
Assegurar a realização dos serviços de cópias/impressões com
excelência, vislumbra-se a terceirização dos serviços, por se
tornar menos dispendioso para o CRCRO.

Contrato n º 011/2022 para prestação de
serviços outsourcing de impressão. Processo
nº2022/000530. 

CONTRATAÇÃO R$11.340,00 jan/22 alto CPD

45
Assegurar a realização dos serviços de cópias/impressões com
excelência, vislumbra-se a terceirização dos serviços, por se
tornar menos dispendioso para o CRCRO.

1º Termo Aditivo ao Contrato n º 011/2022 -
Prestação de serviços outsourcing de
impressão. 

RENOVAÇÃO R$18.144,00 out/22 alto CPD



46 Visa dar continuidade ao atendimento aos profissionais da
aerea contabil no municipio de Vilhena/RO.

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019
para locação de sala comercial, onde funciona
a delegacia de Vilhena.

RENOVAÇÃO R$3.439,80 janeiro alto Diretoria Executiva

47 Visa dar continuidade ao atendimento aos profissionais da
aerea contabil no municipio de Vilhena/RO.

4 º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019
para locação de sala comercial, onde funciona
a delegacia de Vilhena.

RENOVAÇÃO R$7.888,15 jul/22 alto Diretoria Executiva

48

A manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar
condicionado além de ser uma necessidade indispensável ao
equipamento é, também, uma exigência normativa de caráter
obrigatório, com isso a justifica a necessidade da contratação.

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva das centrais de ar
condicionados da sede do CRCRO.

CONTRATAÇÃO R$24.000,00 abr/23 alto Patrimônio

49

A presente contratação visa à execução de serviços de
limpeza, higienização e impermeabilização de cadeiras fixas e
giratórias, poltronas, longarinas e sofás, com a finalidade de
assegurar a conservação e durabilidade do patrimônio em
questão. 

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de limpeza, higienização
a seco e impermeabilização de cadeiras fixas e
giratórias, poltronas, longarinas e sofás.

CONTRATAÇÃO R$7.500,00 jun/23 baixo Patrimônio

50
A manutenção regular dos aparelhos com troca dos elementos
filtrantes, dentro do prazo de validade, garantindo a qualidade
da água consumida.

Contrato de 2022, para prestação de serviço
de manutenção corretiva e preventiva dos
purificadores/bebedouros de água, com
fornecimento de materiais, mão de obra. 

CONTRATAÇÃO R$5.000,00 jan/23 alto Patrimônio

51
A manutenção regular dos aparelhos com troca dos elementos
filtrantes, dentro do prazo de validade, garantindo a qualidade
da água consumida.

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de manutenção em
Purificadores de água Hoken.

CONTRATAÇÃO R$8.164,80 nov/23 alto Patrimônio

52 Trata-se de empresa especializada em manutenção preventiva
e corretiva de centrais de ar.

Contratação de Empresa para manutenção de
ar condicionado e bebedouro das delegacias e
subsede.

CONTRATAÇÃO R$3.090,00 mar/23 médio Subsede Ariquemes

53

Visa prevenir a segurança tanto dos empregados como dos
cidadãos, bem como também, o combate a possíveis agentes
patogênicos como bactérias, ácaros, fungos e vírus nos
ambientes do CRCRO.

Contrato de 2022 para prestação de serviço de
desinfecção e sanitização de instalações da
sede do CRCRO.

CONTRATAÇÃO R$7.020,00 jan/23 médio Patrimônio

54

Visa prevenir a segurança tanto dos empregados como dos
cidadãos, bem como também, o combate a possíveis agentes
patogênicos como bactérias, ácaros, fungos e vírus nos
ambientes do CRCRO.

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de sanitização e
desinfecção de ambientes.

CONTRATAÇÃO R$8.424,00 nov/23 médio Patrimônio

55

Visa impedir que vetores e pragas urbanas se instalem ou se
reproduzam no ambiente, tais como roedores, aracnídeos,
insetos voadores e insetos rasteiros que causam danos à
saúde, prejuízos econômicos ou transmitir infecções.

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de dedetização,
desinsetização e desratização do prédio sede
do CRCRO.

CONTRATAÇÃO R$2.500,00 dez/23 médio Patrimônio

56

Visa atender à necessidade de manutenção de portões
eletrônicos, com troca de peças ou elementos defeituosos,
mantendo o bom estado de uso ou conservação para atender
à necessidades do CRCRO.

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva em portões e sua
automação.

CONTRATAÇÃO R$2.000,00 ago/23 baixo Patrimônio

57

Visa à execução de serviços de limpeza, higienização e
impermeabilização de cadeiras fixas e giratórias, poltronas,
longarinas e sofás, com a finalidade de assegurar a
conservação e durabilidade do patrimônio em questão. 

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de manutenção de portas
de vidro temperado, com fornecimento de
materiais, mão de obra e substituição das
ferragens.

CONTRATAÇÃO R$2.500,00 abr/23 médio Patrimônio

58 Manter o bom de conservação da  sede do CRCRO.
Contratação de empresa especializada em
manutenção preventiva e corretiva predial.

CONTRATAÇÃO R$500,00 ago/23 médio Patrimônio

59

A renovação da contratação do serviço continuado de
Gerenciamento de Frota - com abastecimento de combustível,
manutenção automotiva em geral, guarda correlação com o
princípio da eficiência, ao mesmo tempo em que facilita o
controle das atividades ligadas ao setor de Patrimônio e, em
consequência, otimiza as execuções de atividades do órgão .

Contratação de empresa do ramo para
prestação de serviços terceirizados de caráter
continuado de gerenciamento e administração
de Frota – com abastecimento de combustível,
manutenção automotiva em geral.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

CONTRATAÇÃO R$1.516,68 mai/23 alto Patrimônio

60
Justifica- se a renovação devido o serviço é essencial para a
continuidade das atividades do órgão, sem o qual não há
possibilidade de execução nas atividades laborais.

Contratação de empresa em prestação de
serviço de energia elétrica para Subsede de
Ariquemes e Escriório Regional de Vilhena.

RENOVAÇÃO R$7.125,39 jan/23 alto Diretoria Executiva

61
Justifica- se a renovação devido o serviço é essencial para a
continuidade das atividades do órgão, sem o qual não há
possibilidade de execução nas atividades laborais.

Contratação de empresa em prestação de
serviço de energia elétrica para Sede do
CRCRO.

RENOVAÇÃO R$42.000,00 jan/23 alto Diretoria Executiva

62
Justifica- se a renovação devido o serviço é essencial para a
continuidade das atividades do órgão, sem o qual não há
possibilidade de execução nas atividades laborais.

Contratação de empresa em prestação de
serviço de agua e esgoto para Subsede de
Ariquemes  e Delegacia de Vilhena.

RENOVAÇÃO R$1.637,83 jan/23 alto Diretoria Executiva

63
Justifica-se esta renovação pela necessidade deste Conselho
de Classe manter o bom funcionamento e desenvolvimento
das dependencias de  sua sede.

Contratação de serviço de fornecimento de
água e esgoto, para Sede Porto Velho,
prestado pela Companhia de Água e Esgoto de
Rondônia - CAERD.

RENOVAÇÃO R$2.400,00 jan/23 alto Diretoria Executiva

64
A renovação dos serviços é imprescindível às comunicações
administrativas efetivas aos profissionais, a sociedade civil,
órgãos públicos, e demais usuários.

Contratação de empresa especializada em
serviços de correios e telégrafos. 

RENOVAÇÃO R$28.268,49 jan/23 alto Diretoria Executiva

65 Manter os meios de telecomunicação do CRCRO ativo.
Contrato nº 009/2022 para prestação de
serviços de telefonia digital.

CONTRATAÇÃO R$3.839,88 jan/23 alto CPD

66 Manter os meios de telecomunicação do CRCRO ativo.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2022
paraprestação de serviços de telefonia digital.

RENOVAÇÃO R$4.607,87 set/23 alto CPD

67 Disponibilizar conexação com a internet para os fiscais do 
CRCRO e para empregados quando se fizer necessário

Contratação de empresa especializada em 
telefonia móvel com pacote de internet.

CONTRATAÇÃO R$8.228,64 mai/23 alto CPD

68 O serviços são imprescindíveis para viabilizar as atividades
institucionais do CRCRO.

Contratação de empresa na prestação de
serviço telecomunicações móveis para
Subsede e Delegacias.

RENOVAÇÃO R$5.807,00 jan/23 alto Diretoria Executiva

69 Disponibilizar conexação com a internet para os fiscais do 
CRCRO e para empregados quando se fizer necessário

Contratação de empresa especializada em 
telefonia móvel com pacote de internet.

CONTRATAÇÃO R$6.717,36 mai/23 alto CPD

70 Manutenção do Site do CRCRO.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022,
que visa a prestação de serviço de
hospedagem de site.

RENOVAÇÃO R$904,40 jan/23 alto CPD

71 Manutenção do Site do CRCRO.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022,
para prestação de serviço de hospedagem de
site.

RENOVAÇÃO R$1.307,07 nov/23 alto CPD

72 Para comunicação via e-mails do CRCRO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2022,
que visa a prestação de serviços de correio
eletrônico (e-mail).

RENOVAÇÃO R$723,90 jan/23 alto CPD

73 Para comunicação via e-mails do CRCRO
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2022,
que visa a prestação de serviços de correio
eletrônico (e-mail).

RENOVAÇÃO R$1.042,45 nov/23 alto CPD

74 Destina-se a manter a comunicação e notificação do 
profissional das ações do CRCRO

Contratação de empresa especializada em e-
mail marketing

CONTRATAÇÃO R$7.490,00 jan/23 alto CPD

75 Manter a conexão de internet  do CRCRO.
Contrato nº 012/2022, que visa a prestação de 
internet por Link dedicado.

CONTRATAÇÃO R$16.875,00 jan/23 alto CPD



76 Manter a conexão de internet  do CRCRO.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2022, 
que visa a prestação de internet por Link 
dedicado.

RENOVAÇÃO R$27.000,00 nov/22 alto CPD

77
Visando economiciade, celeridade, agilidade no andamento de
processos administrativos e licitatórios, esse sistema busca
realizar cotações de preços.

Renovação de licença do sistema do Banco
de Preços.

RENOVAÇÃO R$12.343,75 fev/23 baixa Licitações

78

Este serviço se faz necessário em atendimento ao princípio
constitucional da publicidade, tendo como finalidade dar
transparência e legalidade dos atos administrativos no âmbito
do CRCRO.

Contratação da Imprensa Nacional para
prestação de serviços de de publicação de
matérias por meio do Diário Oficial da União–
DOU, de atos oficiais e demais matérias.

RENOVAÇÃO R$14.154,40 jan/23 alta Diretoria Executiva

79
Justifica para atender a demanda de serviços gráficos em
diversas atividades desenvolvida, destinadas as atividades
institucionais e seus objetivos.

Contratação de empresa para confecção de
materiais gráficos , visando a confecção de
capas de processo.

RENOVAÇÃO R$3.500,00 fev/23 médio Patrimônio

80

Proporcionar aos responsáveis por elaboração ETP, Projeto
Básico/ Termo de Referencia, Edital, Contratos curso
especifico que visa melhorar o desenvolvimento das
atividades setoriais.

Inscrições de empregados e conselheiros,
para curso presencial refrente a nova Lei de
Licitações 14.133/2021

CONTRATAÇÃO R$15.000,00 fev/23 alto Licitações

81 Considerando a necessidade de aperfeiçoamento para a
Pregoeira do CRCRO.

Inscrição para 17º Congresso Nacional de
Pregoieros.

CONTRATAÇÃO R$5.000,00 mar/23 baixo Licitações

82 Considerando a necessidade de aperfeiçoamento na LGPD e
Segurança da Informação.

Contratação de empresa especializada em
cursos de LGPD e Segurança da Informação

CONTRATAÇÃO R$3.500,00 out/23 médio CPD

R$5.000,00

R$10.000,00

R$5.000,00

R$10.500,00

84 Serviço técnico de Engenharia, visando realizar reparos e
melhorias no prédio sede do CRCRO

Contratação de empresa especializada em
engenharia, para execução de reparos e
melhorias no prédio sede do CRCRO.

CONTRATAÇÃO R$135.000,00 jan/23 alto  Patrimônio 

85
Visa contratar para acompanhamento, gerenciamento e
fiscalização, com a finalidade de atender a demanda de
reforma da sede do CRCRO. 

Contratação de empresa especializada em
engenharia, para acompanhamento,
fiscalização e recebimento dos reparos e
melhorias no prédio sede do CRCRO.

CONTRATAÇÃO R$16.800,00 jan/23 alto  Patrimônio 

86 Esta contratação visa enconimicidade de energia e nas
manutenções.

Aquisição de centrais de ar para atualização do 
roow de maqinas. 

CONTRATAÇÃO R$10.000,00 jun/23 baixo Patrimônio

87 Renovação do parque de redes e ampliação dos ativos
computacionais

Aquisição de equipamentos de redes
computacionais

CONTRATAÇÃO R$10.276,43 mar/23 Alta CPD

88 Mordenizar a sala de aula do CRCRO Aquisição de Data Show com tela de projeção CONTRATAÇÃO R$3.800,00 ago/23 Baixa CPD

89 Fornecer comunicação em trânsito dos empregados do
CRCRO.

Aquisição de smartphones CONTRATAÇÃO R$16.103,58 mar/23 Alta CPD

90 Licença de software de telefonia, webinar e videconferência
para realização das reuniões do CRCRO

Aquisição de Licenças de software de
comunicação

CONTRATAÇÃO R$4.700,00 nov/22 Alta CPD

83 Necessidade de comparecer a reuniões institucionais e
treinamentos no CFC e em outros Regionais.

Contratação de agência de viagens para
cotação, reserva e fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais.

CONTRATAÇÃO abr/23 alto  Diirex/Desenprof 


