
SEQ. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO JUSTIFICATIVA
CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

FORMA DE 

CONTRATAÇÃO 

PREVISTA

VALOR ESTIMADO DA 

CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

VALOR ESTIMADO 

ORÇAMENTO 2022

VALOR ESTIMADO 

ORÇAMENTO 2023

CONTAS 

CONTÁBEIS
PROJETO

UNIDADE 

DEMANDANTE

MÊS DA NECESSIDADE 

DA CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

R$4.340,00 R$4.340,00 3013

R$29.760,00 R$29.760,00 3014

2

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.

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.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$35.036,33 R$35.036,33 6.3.1.3.02.01.040 3018 Diretoria Executiva jan/22

Contratação de empresa em prestação de serviço

de energia elétrica para Subsede e Delegacias.

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.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$8.712,00 R$8.712,00 6.3.1.3.02.01.032 1007 Diretoria Executiva jan/22

Contratação de empresa em prestação de serviço

de energia elétrica para Sede do CRCRO.

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.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$34.200,00 R$34.200,00 6.3.1.3.02.01.032 5008 Diretoria Executiva jan/22

4

Contratação de empresa em prestação de serviço

de agua e esgoto para Subsede de Ariquemes e

Delegacia de Vilhena.

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.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$1.578,00 R$1.578,00 6.3.1.3.02.01.033 1007 Diretoria Executiva jan/22

5

Contratação de empresa especializada em

pesquisa e captura diária e envio dos recortes

eletrônicos de publicações judiciais.

Considerando o quantitativo de processos que

tramitam no judiciário a serem administrados pelo

setor jurídico, assim, exigem um acompanhamento

detalhado dos processos, assim como a geração

de relatórios que exponham as suas similaridades

e discrepâncias.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.000,00 R$2.000,00 6.3.1.3.02.01.002 5001  Assessoria Jurídica jan/22

6

Contratação de empresa especializada em

monitoramento eletrônico e CFTV para Sede do

Conselho Regional de Contabilidade Rondônia.

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 DISPENSA R$7.800,00 R$7.800,00 6.3.1.3.02.01.009 5008 Diretoria Executiva jan/22

7

Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de SEGURO TOTAL para

veículos.

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 DISPENSA R$6.000,00 R$6.000,00 6.3.1.3.02.01.023 5012 Patrimonio jan/22

8
Aquisição de licença do sistema do Banco de

Preços.

Visando economiciade, celeridade, agilidade no

andamento de processos administrativos e

licitatórios, esse sistema busca realizar cotações

de preços.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$10.800,00 R$10.800,00 6.3.1.3.02.01.039 5001 Diretoria Executiva fev/22

9

Contratação de empresa especializada em

planejamento, organização e execução de

concurso público.

Tendo em vista, a necessidade de complementar o

quadro de empregado, se faz necessário a

realização de concursos públicos de acordo com

art. 37,II CF.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$150.000,00 R$150.000,00 6.3.1.3.02.01.011 5003 Diretoria Executiva fev/22

10
Contratação de empresa especializada em coffee

break.

Possibilitar a realização dos Cafés da Mulher

Contabilista.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$800,00 R$800,00 6.3.1.3.02.01.007 3013

Desenvolvimento 

Profissional 
Março a Dezembro

11 Participação de funcionários em cursos diversos.

Proporcionar aos gerentes e encarregados cursos

específicos que visa melhorar o desenvolvimento

das atividades setoriais.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$27.907,87 R$27.907,87 6.3.1.3.02.01.047 5005 Diretoria Executiva Março a Dezembro

DISPENSA R$5.000,00 R$5.000,00 6.3.1.3.02.01.011 5028 Diretoria Executiva Março a Dezembro

INEXIGIBILIDADE R$10.000,00 R$10.000,00 6.3.1.3.02.01.047 5028 Diretoria Executiva Março a Dezembro

13

Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de manutenção e

conservação de jardins e áreas verdes,

localizadas na Subsede de Ariquemes. 

Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de manutenção e

conservação de jardins e áreas verdes,

localizadas na Subsede de Ariquemes. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$6.037,50 R$5.031,50 R$1.006,00 6.3.1.3.02.01.008 1007  Subsede Ariquemes mar/22

3

12

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDONIA - CRCRO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2022 

Contratação de empresa especializada em

realização de cursos e treinamentos para

adequação à LGPD. 

Treinamento para o DPO e o encarregado de

dados para prestar adequação orientação ao

gestor.

CONTRATAÇÃO

Contratação de instrutores para ministrar

Seminários para o Programa de Educação

Profissional Continuada do CRCRO. 

Possibilitar o cumprimento do Programa de

Educação Profissional Continuada.
CONTRATAÇÃO

 CHAMAMENTO 

PÚBLICO 
1

Desenvolvimento 

Profissional 
Janeiro a Dezembro6.3.1.3.02.01.004



14

Contratação de empresa especializada em

monitoramento eletrônico, para atender a

Subsede em Ariquemes.

A renovação se justifica em função dos serviços de 

monitoramento eletrônico serem de natureza

continuada e necessários, tendo em vista a

necessidade de assegurar a integridade física do

colaborador e patrimonial da Entidade.

RENOVAÇÃO DISPENSA R$3.525,00 R$2.937,50 R$587,50 6.3.1.3.02.01.009 1007  Subsede Ariquemes mar/22

R$5.720,00 R$5.720,00 2007

R$29.128,13 R$29.128,13 3007

R$9.000,00 R$9.000,00 3013

16
Contratação de empresa para prestação de

serviços gráficos.

Justifica para atender a demanda de serviços

gráficos em diversas atividades desenvolvida,

destinadas as atividades institucionais e seus

objetivos.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$3.000,00 R$3.000,00 6.3.1.3.02.01.044 5001 Diretoria Executiva mar/22

R$4.200,00 R$4.200,00 3013

R$6.000,00 R$6.000,00 3014

18

Contratação de empresa em prestação de

serviços de aplicativo de mensagens, WhatsApp

corporativo.

Visando a aproximação do CRCRO com o

profissional da contabilidade, possibilitando o

contato em tempo real através do aplicativo

mensageiro mais utilizado no Brasil.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$7.392,00 R$5.544,00 R$1.848,00 6.3.1.3.02.01.037 5002
Tecnologia da 

Informação
mar/22

19
Contratação de empresa para prestação de

serviço de e-mail marketing.

Serviço necessário para realização de

comunicação institucional, com disparo de

marketing para os profissionais.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.498,00 R$1.248,33 R$249,67 6.3.1.3.02.01.037 5002
Tecnologia da 

Informação
mar/22

20

Aquisição de equipamentos de sonoplastia,

filmagem e de videoconferência, compreendendo

microfones, caixas de som amplificadas, câmeras

e webcams.

Visa a melhoria das reuniões online do CRCRO. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$37.800,00 R$37.800,00 6.3.2.1.03.01.002 5010
Tecnologia da 

Informação
mar/22

21 Aquisição de materiais de expediente.

A aquisição de materiais de expediente é

imprescindível ao CRCRO, para suprir as

necessidades de fornecimento interno do

almoxarifado, bem como para dar atendimento de

forma satisfatória, a constantes demandas da

Sede e Subsede e Escritórios Regionais.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.000,00 R$2.000,00 6.3.1.3.01.01.001 5013 Patrimonio mar/22

22 Aquisição de materiais elétricos e de telefonia.

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.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.000,00 R$2.000,00 6.3.1.3.01.01.010 5013 Patrimonio mar/22

23
Aquisição de Equipamentos de Proteção

Individual.

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.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$3.000,00 R$3.000,00 6.3.1.3.01.01.014 5013 Patrimonio mar/22

24
Aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar,

água, bolacha).

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.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.000,00 R$2.000,00 6.3.1.3.01.01.015 5013 Patrimonio mar/22

25
Aquisição de materiais de limpeza, higiene e

conservação.

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.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$3.500,00 R$3.500,00 6.3.1.3.01.01.016 5013 Patrimonio mar/22

26

Contratação de empresa especializada para

prestar serviços técnicos de assessoria e

consultoria em telecomunicações e rede lógica.

Justifica-se esta contratação visando a adequação

da rede lógica deste conselho e melhoria do

atendimento ao profissional.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$10.000,00 R$10.000,00 6.3.1.3.02.01.002 5001 Diretoria Executiva abr/22

27 Serviço de divulgação institucional

Criar campanha e peças publicitárias para o dia do

profissional da contabilidade comemorado no dia

25 de abril.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$17.600,00 R$17.600,00 6.3.1.3.02.01.018 2006 Diretoria Executiva abr/22

28

Contratação de empresa especializada na

prestação de serviço de manutenção em

Purificadores de água Hoken.

A manutenção regular dos aparelhos com troca

dos elementos filtrantes, dentro do prazo de

validade, garantindo a qualidade da água

consumida.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$7.000,00 R$3.500,00 R$3.500,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 Patrimonio abr/22

Necessidade de comparecer a reuniões

institucionais e treinamentos no CFC e em outros

Regionais.

CONTRATAÇÃO PREGÃO 6.3.1.3.02.04.002  Diretoria Executiva mar/2215

17
Contratação de empresa especializada na

criação de artes visuais.

Possibilitará a divulgação de artes visuais que

deem visibilidade aos cursos, palestras,

seminários, fóruns e jornadas do Programa de

Educação Profissional Continuada do CRCRO.

CONTRATAÇÃO

Contratação de agência de viagens para cotação,

reserva e fornecimento de passagens aéreas

nacionais e internacionais.

PREGÃO 6.3.1.3.02.01.022
Desenvolvimento 

Profissional 
mar/22



29

Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de manutenção e

conservação de jardins e áreas verdes,

localizadas na Sede Porto Velho.

Visa atender à necessidade de preservar as áreas

verdes pertencentes Sede do CRCRO.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.500,00 R$4.275,00 R$1.225,00 6.3.1.3.02.01.008 5008 Patrimonio abr/22

30

Contratação de empresa especializada em

manutenção preventiva e corretiva de centrais de

ar.

Manter o bom de conservação da Subsede e

Delegacias do CRCRO.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$3.090,00 R$3.090,00 6.3.1.3.02.01.029 1007

Subsede 

Ariquemes/Delegacia 

R. Ji-Parana

mai/22

31

Contratação de prestação de serviço de

gerenciamento e administração de auxilio

alimentação.

Necessidade de garantir o cumprimento dos

benefícios previstos no Plano de Cargos e Salários

do CRCRO.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$123.000,00 R$71.750,00 R$51.250,00 6.3.1.1.01.03.002 2013 Diretoria Executiva mai/22

32

Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de Medicina e Segurança

do Trabalho. 

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 DISPENSA R$6.000,00 R$6.000,00 6.3.1.3.02.01.010 5004 Diretoria Executiva mai/22

33

Contratação de empresa especializada na área

de engenharia, para prestação de serviço técnico

com em manutenção predial preventiva e

corretiva, com a finalidade de atender a demanda

de reforma da sede do CRCRO.

Serviço técnico de Engenharia, visando realizar

reparos e melhorias no prédio sede do CRCRO.
CONTRATAÇÃO PREGÃO R$75.000,00 R$75.000,00 6.3.2.1.01.01.002 5007 Patrimonio mai/22

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

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 .

R$18.634,65 R$6.898,00 6.3.1.3.01.02.001

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

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 .

R$5.513,74 R$4.283,00 6.3.1.3.01.02.002

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

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 .

R$6.000,00 R$2.883,00 6.3.1.3.02.01.031

35

Locação de imóvel no município de Vilhena,

contendo no mínimo 1 (uma) sala com banheiro

social, pelo período de 12 (doze) meses, para

atender as necessidades da Delegacia Regional

de Vilhena.

A presente contratação visa dar continuidade ao

atendimento aos profissionais da aerea contabil no

municipio de Vilhena/RO.

RENOVAÇÃO DISPENSA R$7.500,00 R$3.750,00 R$3.750,00 6.3.1.3.02.01.027 1007
Escritório Reg. De 

Vilhena
jun/22

36

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,

visando atender as necessidades do Conselho

Regional de Contabilidade de Rondônia -

CRCRO.

A contratação dos serviços de manutenção visa

normalizar o funcionamento das portas de vidro

temperado, garantindo sua fixação, sustentação,

uma vez que algumas portas estão inoperantes e

as demais apresentam ruídos ou vícios no seu

funcionamento.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.800,00 R$1.800,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 Patrimonio jun/22

37

Aquisição de equipamento de central de ar, para

a sala do servidor, visando atender as

necessidades do Conselho Regional de

Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

Os equipamentos serão utilizados para substituir,

os com defeitos, ou apresente mau funcionamento,

sejam antigos e sem peças de reposição no

mercado ou por incompatibilidade.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.500,00 R$5.500,00 6.3.2.1.03.01.002 5009 Patrimonio jul/22

34 RENOVAÇÃO PREGÃO 5012 Diretoria Executiva mai/22



38 Licença de Firewall com VPN.

Aquisição de licença de firewall com VPN com

validade mínima de 3 anos para adequação do

crcro nos padrões de segurança virtual.

RENOVAÇÃO DISPENSA R$3.300,00 R$3.300,00 6.3.2.1.05.01.002 5010
Tecnologia da 

Informação
jul/22

39
Contratação de empresa especializada na

confecção de placas em acrílico.

Visa atender à necessidade de identificação das

delegacias e escritórios regionais para atender à

necessidade do CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.000,00 R$1.000,00 6.3.1.3.01.01.005 5013 Patrimonio jul/22

40
Contratação de empresa especializada em

serviços de correios e telégrafos. 

A renovação dos serviços é imprescindível às

comunicações administrativas efetivas aos

profissionais, a sociedade civil, órgãos públicos, e

demais usuários.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$14.783,00 R$14.783,00 6.3.1.3.02.01.034 1005 Diretoria Executiva ago/25

41
Contratação de empresa especializada na

recarga de extintores para subsede Ariquemes.

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 DISPENSA R$500,00 R$500,00 6.3.1.3.02.01.029 1007 Subsede Ariquemes ago/22

42
Contratação de empresa especializada na

recarga de extintores da Sede Porto Velho.

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 DISPENSA R$400,00 R$400,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 Patrimonio ago/22

43

Locação de Sistema Eletrônico, Manutenção,

Assessoria Técnica e Suporte, utilizando no

âmbito do Sistema CFC/CRCs.

A necessidade da continuidade desse serviço é

importantíssima, evitando que o mesmo fique fora

do ar ou desatualizado, visando sempre o melhor

atendimento à classe contábil.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$36.514,64 R$12.171,55 R$24.343,09 6.3.1.3.02.01.005 5002
Tecnologia da 

Informação
ago/22

Contratação de empresa na prestação de serviço

telecomunicações fixas e móveis para Subsede e

Delegacias.

R$8.842,96 R$3.684,56 R$5.158,40 1007

Contratação de empresa na prestação de serviço

telecomunicações fixas e móveis.
R$35.000,00 R$14.583,33 R$20.416,67 5006

45

Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de limpeza, higienização a

seco e impermeabilização de cadeiras fixas e

giratórias, poltronas, longarinas e sofás, cobertas

em tecido e courino com a finalidade de atender a

demanda da sede do CRCRO.

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 DISPENSA R$7.000,00 R$7.000,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 Patrimonio ago/22

Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de manutenção preventiva

e corretiva das centrais de ar condicionados.

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 PREGÃO R$20.000,00 R$14.290,00 R$5.710,00 6.3.1.3.02.01.029

Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de manutenção preventiva

e corretiva das centrais de ar condicionados.

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 PREGÃO R$750,00 R$750,00 6.3.1.3.01.01.011

47 Aquisição de 15 SSD de 250 GB Visa o  aprioramento dos hardwares do CRCRO. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.130,00 R$5.130,00 6.3.2.1.03.01.006 5010
Tecnologia da 

Informação
ago/22

48
Aquisição de mouse, teclado e mousepad

ergonômicos.

Justifica-se esta aquisição de periféricos e

equipamentos de suporte ergonômico para os

colaboradores do crcro com intuito de evitar lesões

por esforço repetitivo.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.600,00 R$5.600,00 6.3.1.3.01.01.008 5010
Tecnologia da 

Informação
ago/22

49

Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de registro de profissionais

inadimplentes no âmbito nacional.

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 INEXIGIBILIDADE R$12.370,00 R$12.370,00 6.3.1.3.02.01.002 1005 Arrecadação set/22

44

46 5008 Patrimonio ago/22

PREGÃO 6.3.1.3.02.01.036 Diretoria Executiva ago/22
O serviços são imprescindíveis para viabilizar as

atividades institucionais do CRCRO.
CONTRATAÇÃO



50

Contratação de empresa especializada na

prestação de serviço de locação de máquinas

multifuncionais (impressoras).

Assegurar a realização dos serviços de

cópias/impressões com excelência, vislumbra-se a

terceirização dos serviços, por se tornar menos

dispendioso para o CRCRO.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$15.480,00 R$5.160,00 R$10.440,00 6.3.1.3.02.01.026 5008
Tecnologia da 

Informação
set/22

51

Contratação de serviço de fornecimento de água

e esgoto, para Sede Porto Velho, prestado pela

Companhia de Água e Esgoto de Rondônia -

CAERD.

Justifica-se esta renovação pela necessidade

deste Conselho de Classe manter o bom

funcionamento e desenvolvimento das

dependencias de  sua sede.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$2.400,00 R$600,00 R$1.800,00 6.3.1.3.02.01.033 5008 Diretoria Executiva set/21

52

Contratação de empresa para prestação de

serviços de departamento pessoal, nas áreas

trabalhista e previdenciária. 

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 DISPENSA R$16.500,00 R$4.125,00 R$12.375,00 6.3.1.3.02.01.002 5001 Diretoria Executiva out/22

53

Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de dedetização,

desinsetização e desratização.

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 DISPENSA R$2.000,00 R$666,67 R$1.333,33 6.3.1.3.02.01.030 5008 Patrimonio out/22

54
Aquisição de 2 (duas) licenças adobe creative

cloud com validade de 3 anos.

Aquisição de licença para o desenvolvimento das

artes gráficas e relatório do CRCRO com validade

de 3 anos.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$14.770,00 R$14.770,00 6.3.2.1.05.01.002 5010
Tecnologia da 

Informação
out/22

55 Prestação de serviço de datacenter. 

A renovação visa em manter a disponibilidade dos

serviços onlines do CRCRO, sendo este de uso

pelos profissionais da contabilidade e sociedade.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$11.157,65 R$2.789,41 R$8.368,24 6.3.1.3.02.01.005 5002
Tecnologia da 

Informação
out/22

56 Prestação de serviço de Hospedagem de site.
Necessário para manutenção e fornecimento do

site do CRCRO e seus sistemas webs.
RENOVAÇÃO PREGÃO R$2.941,09 R$735,27 R$2.205,82 6.3.1.3.02.01.037 5002

Tecnologia da 

Informação
out/22

57 Prestação de correio eletrônico.
Serviço necessário para realização de

comunicação institucional.
RENOVAÇÃO PREGÃO R$8.530,50 R$1.421,80 R$7.108,70 6.3.1.3.02.01.037 5002

Tecnologia da 

Informação
out/22

58 Prestação de serviço de internet dedicada.
O serviços são imprescindíveis para viabilizar as

atividades institucionais do CRCRO.
RENOVAÇÃO PREGÃO R$15.600,00 R$3.900,00 R$11.700,00 6.3.1.3.02.01.037 5002

Tecnologia da 

Informação
out/22

59

Contratação de empresa especializada na

prestação de serviço de manutenção preventiva e

corretiva em portões e sua automação. 

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 DISPENSA R$2.000,00 R$2.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 Patrimonio out/22

60
Renovação licença do Aplicativo Zoom Clouding

Meets. 
Viabilizar a realização de reuniões regimentais. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$3.300,00 R$3.300,00 6.3.2.1.05.01.002 5010

Tecnologia da 

Informação
nov/22

61

Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de sanitização e

desinfecção de ambientes.

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 DISPENSA R$7.400,00 R$1.233,33 R$6.166,66 6.3.1.3.02.01.030 5008 Patrimonio nov/22

62
Contratação de empresa especilizada na

prestação de serviços de seguro predial.

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 DISPENSA R$4.500,00 R$4.500,00 6.3.1.3.02.01.024 5008 Patrimonio dez/22

LEGENDA: METODOLOGIA:

Item 2

Item 3

a - O contrato tem prazo indeterminado, por se tratar de concessionária de serviço público que tem o fornecimento exclusivo.

b - Orçamento 2022: janeiro a dezembro, valor estimativo mensal de R$ 726,00 X 12 meses = R$ 8.712,00.

a - A estimativa de contratação por meio de credenciamento através de chamamento público, corresponde a R$ 29.760,00, com a prestação dos serviços de instrutoria nos meses de janeiro a dezembro de 2022.

b - A base para a formação do valor total de contratações é o valor da hora-aula de R$ 310,00; valor máximo de hora-aula conforme Resolução CRCRO nº 328/2021.

c - Os valores são estimados para a realização de 96 horas-aula.

a - O estimativo contratual é de R$ 35.036,33;

b - Orçamento 2022: o estimativo mensal é de R$ 2.919,69.

c - O contrato tem prazo indeterminado, por se tratar de concessionária de serviço público que tem o fornecimento exclusivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

a - A estimativa de contratação por meio de credenciamento através de chamamento público, corresponde a R$ 4.340,00 , com a prestação dos serviços de instrutoria nos meses de janeiro a dezembro de 2022.

b - A base para a formação do valor total de contratações é o valor da hora-aula de R$ 310,00; valor máximo de hora-aula conforme Resolução CRCRO nº 328/2021.

c - Os valores são estimados para a realização de 14 horas-aula.
Item 1



Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

Item 8

Item 9

Item 10

Item 11

Item 12

Item 13

Item 14

Item 15

Item 16

Item 17

Item 18

Item 19

Item 20

Item 21

Item 22

Item 23

Item 24

Item 25

Item 26

Item 27

Item 28

Item 29

Item 30

Item 31

Item 32

Item 3

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 6.000,00,  com entrega prevista para janeiro/2022.

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.25,I da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 10.800,00,  com a prestação de serviço prevista para fevereiro/2022.

a -  A estimativa de contratação de dispensa de licitação, Art.25  da Lei 8.666/93, corresponde a R$ 27.000,00, prevista para março a novembro/2022.

a - O valor estimado a ser contrato é de R$ 129.150,00, para 21 funcionários. Atualmente, o CRCRO tem ativo 17 funcionários, mas 03 funcionários a ser contratado por concurso ou de forma direta.

b - Orçamento 2022: janeiro a maio, corresponde a 5/12 avos do contrato assinado em 2021 - R$ 43.562,50 e 7/12 avos referente a contratação futura a ser contrato ao período de junho a dezembro/2022 = R$ 71.750,00.

c - Orçamento 2023: janeiro a maio, corresponde a 5/12 avos do contrato - R$ 71.750,00.

a - O valor do contrato atual é de R$ 4.800,00 (assinado em 30/03/2021, com vigencia até 29/03/2022);

b - Orçamento 2022: estimativa da nova contratação é de R$ 5.500,00, sendo no período de abril a dezembro estima-se o valor de R$ 4.275,00;

c - Orçamento 2023: janeiro a março = R$ 1.225,00

a - O contrato está estimado em R$ 7.800,00 anual, a ser assinado em janeiro de 2022;

b - Orçamento 2022: Janeiro a dezembro - 12 meses de R$ 650,00.

a - A estimativa de contratação, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, corresponde ao valor de total de R$ 15.000,00, com a prestação de serviço prevista no período de março a novembro de 2022.

b - Orçamento 2022: R$ 15.000,00, considerando que o serviço ocorrerá em 2022.

a - A estimativa de contratação por dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93,  corresponde a R$ 6.037,50 para 12 (doze) meses.

b - Orçamento 2022: março a dezembro, corresponde ao valor de R$ 5.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  c - Orçamento 2023: 

janeiro e fevereiro, estima-se o valor de R$ 1.037,50.

a - O contrato atual é de R$ 2.820,00. Para 2022, prevemos um reajuste de 25% para renovação;

b - Orçamento 2022: janeiro a fevereiro/2021 corresponde a 2/12 avos do contrato assinado em 2021 - R$ 2.820,00/12 meses X 2 meses = R$ 470,00 e 10/12 avos referente ao contrato a ser aditivado em 25% referente ao período de março a dezembro/2022 = R$ 2.937,50. 

c - Orçamento 2023: janeiro a fevereiro corresponde a 2/12 avos do contrato a ser aditivado - R$ 587,50.

a -  A estimativa de contratação, por meio de pregão, corresponde a R$ 10.200,00, com prestação de serviço prevista para se iniciar em março de 2022.

b - Informa-se que os valores das contratações são estimativos.

c - Trata-se de serviço especializado na criação de mídias visuais de cursos e palestras para sites e redes sociais.

a - O quantitativo dos itens estara apontado no PDTI.

b - Orçamento 2022: R$37.800,00.

c - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido em 2022.

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 2.000,00,  com entrega prevista para março/2022.

a -  A estimativa de contratação, por meio de dispensa, corresponde a R$ 800,00, com prestação de serviço prevista no período de março a dezembro de 2022.

b - Informa-se que os valores das contratações são estimativos.

c - A contratação será possível mediante crédito adicional suplementar de superávit.

a -  A estimativa de contratação de dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93, corresponde a R$ 2.000,00, revista para janeiro de 2022

a -  A estimativa de contratação de dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93, corresponde a R$ 10.000,00, revista para abril/2022.

a -  A estimativa de contratação de dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93, corresponde a R$ 3.000,00, revista para março/2022.

a - O quantitativo dos itens estará apontado no PDTI.

b - Orçamento 2022: R$ 5.544,00, considerando o pagamento de 9 parcelas em 2022

c - Orçamento 2023:R$ 1848,00, para o pagamento de 3 parcelas no ano de 2023.

a - Destina-se ao pagamento dos serviços de e-mail marketing, valor contratual estimado em R$ 1.498,00

b - Orçamento 2022: março a dezembro, corresponde a 10/12 avos  - R$ 124,83 X 10 meses = R$ 1.248,33; 

c - Orçamento 2023: janeiro a outubro =  R$ 249,67, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2023.

"a - A estimativa da aquisição, por dispensa de licitação, Art.24, XIII, da Lei 8.666/93, corresponde a R$ 150.000,00, com a prestação de serviço prevista para fevereiro de 2022.

b - Orçamento 2022: R$ 150.000,00, considerando que a prestação do serviço ocorrerá em 2022.

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93, corresponde a R$ 17.600,00,  com a prestação de serviço prevista para abril/2022.

a - O contrato a ser licitado em março de 2022, estima-se o quantitativo anual é de 41 passagens.

a -  A estimativa de contratação de dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93, corresponde a R$ 6.000,00, prevista para maio/2022.

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 2.000,00,  com entrega prevista para março/2022.

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 3.000,00,  com entrega prevista prevista para março/2022.

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 2.000,00,  com  entrega prevista para março/2022.

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 3.500,00,  com  entrega prevista para março/2022.

a) O contrato atual é de R$ 1.840,00, com vigencia até 06/04/2022;

b) Orçamento 2022: a nova contratação está prevista para abril de 2022, no valor estimado em R$ 6.715,00, com vigencia de 24 meses. Calcula-se o periodo de abril a dezembro de 2022, o estimativo de R$ 3.500,00;

c - Orçamento 2023: janeiro a dezembro corresponde a R$ 3.500,00 

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 3.090,00, com a prestação de serviço prevista para maio de 2022.

b - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido em 2022. 

a - O contrato tem prazo indeterminado, por se tratar de concessionária de serviço público que tem o fornecimento exclusivo.

b - Orçamento 2022: janeiro a dezembro, valor estimatido R$ 34.200,00/ 12 meses = R$ 2.850,00.

a - O contrato tem prazo indeterminado, por se tratar de concessionária de serviço público que tem o fornecimento exclusivo.

b - Orçamento 2022: janeiro a dezembro, valor estimativo mensal de R$ 131,50 X 12 meses = R$ 1.578,00.



Item 33

Item 34

Item 35

Item 36

Item 37

Item 38

Item 39

Item 40

Item 41

Item 42

Item 43

Item 45

Item 46

Item 47

Item 48

Item 49

Item 50

Item  51

Item 52

a - O contrato está estimado em R$ 16.500,00 anual;

b - Orçamento 2022: janeiro a setembro, corresponde a 9/12 avos do contrato assinado em 2021 - R$ 1.375,00 X 9 meses = R$ 12.375,00 e 3/12 avos referente ao contrato a ser aditivado no período de outubro a dezembro/2022 = R$ 4.125,00;

c - Orçamento 2023:  janeiro a setembro = R$ 12.375,00

a) A estimativa da contratação por pregão;

b) Orçamento 2022, com estimativa inicial de R$ 75.000,00, com tempo de execução estimado em até 3 meses.

a - A estimativa de contratação,  corresponde a R$ 8.842,96, com previsão para inicio da prestação do serviço em agosto de 2022.

b - Orçamento 2022: agosto a dezembro, corresponde a 5/12 avos do contrato - R$ 8.842,96/12 meses = R$ 3.684,56.

c - Orçamento 2023:  janeiro a julho,  corresponde a 7/12 avos do contrato  - R$ 5.158,40.

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 500,00, com a prestação de serviço prevista para agosto de 2022.

a - Destinate-se ao pagamento do contrato com a empresa SPW.

b - Orçamento 2022: R$ 36.514,64, considerando o pagamento de 4 parcelas em 2022, no valor de R$ 12.171,55;

c - Orçamento 2023: R$ 24.343,09 equivalente ao período de janeiro a agosto de 2023.

a) A estimativa da contratação por dispensa, prevista para o mês de agosto de 2022.

b) Orçamento 2022, com estimativa inicial de R$ 7.000,00;

c) Orçamento 2023: Não será necessário.

O contrato atual é de R$ 14.490,00 foi por dispensa, (assinado em 29/07/2021, com vigencia até 28/07/2022);

a) Objetivo para 2022 contratação por pregão, para 12 meses, como serviço continuado buscando renovação por até 60 meses;

b) Orçamento 2022: com estimativa da contratação R$ 20.000,00 sendo de R$ 14.290,00 + R$ 750,00 de peças,

c) Orçamento 2023: 5.710,00 + R$ 750,00 de peças.

a - O quantitativo dos itens estara apontado no PDTI.

b - Orçamento 2022: R$ 5.130,00.

c - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido em 2022.

a - O quantitativo dos itens estará apontado no PDTI.

b - Orçamento 2022: R$ 5.600,00.

c - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido em 2022.

a - O contrato atual tem o estimativo anual de R$ 21.384,00 (assinado em 2020). O CRCRO teve o orçamento diminuído, vejamos:

b -  Orçamento 2022: O valor estimado para prestação do serviço será de R$ 12.370,00 (doze mil, trezentos e trezentos reais), a ser utilizado de janeiro a dezembro de 2022.

a - A estimativa de contratação corresponde a R$ 15.480,00, com prestação de serviço prevista para setembro de 2022.

b - Orçamento 2022: setembro a dezembro corresponde a 4/12 avos do contrato - R$ 15.480,00/12 meses x 4 meses = R$ 5.160,00;

c - Orçamento 2023: janeiro a agosto corresponde a 8/12 avos do contrato  - R$ 10.320,00.

a - O valor estimativo anual do contrato é de R$ 2.400,00;

b - Orçamento 2022: setembro a dezembro, corresponde a 4/12 avos =  R$ 2.400,00/12 meses X 4 meses = R$ R$ 800,00.

c - Orçamento 2023: janeiro a agosto/2022 corresponde a 8/12 avos do contrato - R$ 1.600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a - A estimativa de contratação,  corresponde a R$ 35.000,00, com previsão para inicio da prestação do serviço em agosto de 2022.

b - Orçamento 2022: agosto a dezembro, corresponde a 5/12 avos do contrato - R$ 35.000,00/12 meses x 5 meses = R$ 14.583,33.

c - Orçamento 2023:  janeiro a julho,  corresponde a 7/12 avos do contrato  - R$ 20.146,67.

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 400,00, com a prestação de serviço prevista para agosto de 2022.

a - O contrato atual tem a estimativa anual é de R$ 30.148,39, sendo que estimativo para combustível e lubrificantes é de R$ 18.634,65; Peças e Acessórios é R$ 5.513,74 e para manutenção e conservação R$ 6.000,00;

b - Orçamento 2022: ombustível e lubrificantes é de R$ 6.898,00; Peças e Acessórios é R$ 5.513,744.283,00 e para manutenção e conservação R$ 2.883,00.

a) A estimativa da contratação por dispensa, prevista para o mês de junho de 2022.

b) Orçamento 2022, com estimativa inicial de R$ 1.800,00;

c) Orçamento 2023: Não será necessário.

a -Aquisição de uma licença.

b - Orçamento 2022: R$ 3.300,00, considerando que todas as entregas ocorrerão em 2022.

c - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido em 2022.

a - O contrato atual tem o estimado anual de R$ 40.360,71  (assinado em 2020). O CRCRO teve o orçamento diminuído, vejamos:

b - Orçamento 2022: O valor estimado para prestação do serviço será R$ 14.783,00 (doze mil, trezentos e trezentos reais), a ser utilizado de janeiro a dezembro de 2022.

a - O contrato atual é de R$ 6.000,00. Em junho de 2022 há previsão de reajuste conforme contrato. Considerando que o reajuste previsto é de 25% na renovação, temos:

b - Orçamento 2022: janeiro a junho,  corresponde a 6/12 avos do contrato assinado em 2021 - R$ 6.000,00/12 meses x 6 meses = R$ 3.000,00, e 6/12 avos referente ao contrato a ser aditivado em 25% referente ao período de julho a dezembro/2022 = R$ 3.750,00.

c - Orçamento 2023: janeiro a junho corresponde a 6/12 avos do contrato a ser aditivado - R$ 3.750,00.

a) A estimativa da contratação por dispensa, prevista para o mês de julho de 2022.

b) Orçamento 2022, com estimativa inicial de R$5.550,00.

c) Orçamento 2023: Não será necessário.

a) A estimativa da contratação por dispensa, prevista para o mês de julho de 2022.

b) Orçamento 2022, com estimativa inicial de R$ 1.000,00.

c) Orçamento 2023: Não será necessário.

Item 44



Item 53

Item 54

Item 55

Item 56

Item 57

Item 58

Item 59

Item 60

Item 61

Item 62
a) A estimativa da contratação por dispensa, prevista para o mês de dezembro de 2022.

b) Orçamento 2022, com estimativa de R$ 4.500,00.

a -  O quantitativo dos itens estará apontado no PDTI. A contratação refere-se a adesão da ATA em parceria com o CFC que será realizada no ano de 2022.

b - Orçamento 2022: R$ 7.385,00 x 2 = R$ 14.770,00, considerando que todas as entregas ocorrerão em 2022.

c - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido em 2022.

a - O contrato está estimado em R$ 11.157,65 anual;

b - Orçamento 2022:outubro a dezembro, corresponde a 3/12 avos do contrato assinado em 2021 - R$ 929,80 X 3 meses = R$ 2.789,41;

c - Orçamento 2023:  janeiro a setembro = R$ 8.368,24

a - Destina-se ao pagamento dos serviços de correio eletrônico, valor contratual estimado em R$ 8.530,50

b - Orçamento 2022:  janeiro a outubro, corresponde a 10/12 avos do contrato assinado em 2021 - R$ 710,87 X 10 meses = R$ 7.108,70 e 2/12 avos referente ao contrato a ser aditivado no período de novembro a dezembro/2022 = R$ 1.421,80; 

c - Orçamento 2023: janeiro a outubro =  R$ 7.108,70

a - O quantitativo dos itens estara apontado no PDTI.

b - Orçamento 2022: R$ janeiro a outubro, corresponde a 10/12 avos do contrato assinado em 2021 - R$ 1.300,00 X 10 meses = R$ 13.000,00  e 2/12 avos referente a nova contratação, no período de novembro a dezembro/2022 = R$ 2.600,00; 

c - Orçamento 2023: janeiro a outubro =  R$ 13.000,00.

a - O contrato está estimado em R$ 2.941,09 anual;

b - Orçamento 2022:outubro a dezembro, corresponde a 3/12 avos do contrato assinado em 2021 - R$ 245,09 X 3 meses = R$ 735,27;

c - Orçamento 2023:  janeiro a setembro = R$ 2.205,82

a - A estimativa de contratação dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93 corresponde a R$ 2.000,00, com a prestação de serviço prevista para outubro de 2022.

b - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido em 2022. 

a -  A estimativa de contratação de dispensa de licitação, Art.24,II da Lei 8.666/93, corresponde a R$ 3.300,00, com renovação prevista para novembro de 2022.

b - Informa-se que os valores das contratações são estimativos.

a) O contrato atual é de R$ 6.480,00,com previsão de 24 aplicações, com valor unitário estimado em R$ 270,00 por aplicação;

b) Orçamento 2022: Valor total estimado para contratação R$ 7.400,00. Da qual será utilizado de novembro a dezembro R$ 1.233,333;

c) Orçamento 2023: Valor restante R$ 6.166,66

a) O contrato atual é de R$ 1.845,00, com previsão de 3 aplicações, com valor unitário de R$ 615,00.

b) Orçamento 2022: valor estimado da contratação R$ 2.000,00, sendo R$ 666.67, outubro a dezembro;

c) Orçamento 2023: valor restante de janeiro a setembro R$ 1.333,33.


