
SEQ. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO/ 
RENOVAÇÃO

FORMA DE 
CONTRATAÇÃO 

PREVISTA

VALOR ESTIMADO 
DA CONTRATAÇÃO 

/ RENOVAÇÃO

VALOR ESTIMADO 
ORÇAMENTO 2021

VALOR ESTIMADO 
ORÇAMENTO 2022

CONTAS CONTÁBEIS PROJETO UNIDADE 
DEMANDANTE

MÊS DA 
NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

1

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$21.384,00 R$10.308,00 6.3.1.3.02.01.002 1005  Gerência de 
Arrecadação 

set/21

2 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$40.360,71 R$18.292,00 6.3.1.3.02.01.034 1005 Diretoria Executiva set/21

3
Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de limpeza
predial.

A contratação tem o objetivo de suprir as necessidades
de serviços de limpeza com fornecimento de
equipamentos, materiais necessários e adequados para
a limpeza da Subsede do CRCRO no município de
Ariquemes essenciais ao desenvolvimento das
atividades do CRCRO. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.950,00 R$1.690,00 R$260,00 6.3.1.3.02.01.008 1007  Subsede Ariquemes nov/21

4

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

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

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.500,00 R$4.830,00 R$670,00 6.3.1.3.02.01.008 1007 Subsede Ariquemes mar/21

5

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$4.800,00 R$3.575,00 R$1.225,00 6.3.1.3.02.01.008 5008 Patrimônio mar/21

6
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$2.820,00 R$2.350,00 R$470,00 6.3.1.3.02.01.009 1007 Subsede Ariquemes mar/21

7
Contratação de empresa especializada
na recarga de 8 (oito) extintores.

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$600,00 R$600,00 6.3.1.3.02.01.009 1007 Subsede Ariquemes ago/21

8
Contratação de empresa especializada
em monitoramento eletrônico, para
atender a Sede.

A contratação de 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$9.000,00 R$9.000,00 6.3.1.3.02.01.009 5008 Diretoria Executiva jan/21

9 Contratação de empresa especializada
na recarga de 6 (seis) extintores.

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$300,00 R$300,00 6.3.1.3.02.01.009 5008 Patrimônio ago/21

10

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$6.090,00 R$6.090,00 6.3.1.3.02.01.027 1007 Subsede Vilhena jun/21
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11
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$8.348,84 R$8.348,84 6.3.1.3.02.01.032 1007
Ariquemes,                            
Ji-Paraná,                    

Vilhena
Indeterminado

12
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$37.000,00 R$37.000,00 6.3.1.3.02.01.032 5008 Diretoria Executiva Indeterminado

13

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$2.500,00 R$2.500,00 6.3.1.3.02.01.033 1007 Ariquemes e Vilhena Indeterminado

14
Contratação de empresa na prestação
de serviço telecomunicações fixas e
móveis para a Sede do CRCRO.

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

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$15.000,00 R$15.000,00 6.3.1.3.02.01.036 5006 Diretoria Executiva out/21

15

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$1.720,00 R$1.720,00 6.3.1.3.02.01.033 5008 Diretoria Executiva set/21

16
Contratação de prestação de serviço de
gerenciamento e administração de
auxilio alimentação.

A renovação se justifica em função da prestação de
serviço de implementação, gerenciamento e
administração de auxílio alimentação, via cartão
magnético com chip e/ou tarja magnética, para
aquisição de gêneros alimentícios. 

RENOVAÇÃO PREGÃO R$112.718,35 R$112.718,35 6.3.1.1.01.03.002 2013 Diretoria Executiva mai/21

17 Contratação de serviço de instrutor.
Viabilizar a realização de Seminários, Encontros, Fóruns
e Jornadas do Programa de Educação Profissional
Continuada do CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$60.000,00 R$60.000,00 6.3.1.3.02.01.004 3013 Desenvolvimento 
Profissional

abril a 
novembro/2021

18

Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de criação de
arte visual para banners dos cursos,
eventos e palestras do CRCRO.

Dar publicidade aos Seminários, Encontros, Fóruns e
Jornadas do Programa de Educação Profissional
Continuada do CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.800,00 R$1.800,00 6.3.1.3.02.01.022 3013 Desenvolvimento 
Profissional

mar/21

19

Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de criação de
arte visual para banners dos cursos,
eventos e palestras do CRCRO.

Dar publicidade a cursos e palestras do Programa de
Educação Profissional Continuada do CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$4.800,00 R$4.800,00 6.3.1.3.02.01.022 3014 Desenvolvimento 
Profissional

mar/21

20

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

Passagens para conselheiros. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$1.000,00 R$1.000,00 6.3.1.3.02.04.002 2007 Diretoria Executiva mar/21

21

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

Passagens para colaboradores. RENOVAÇÃO PREGÃO R$6.000,00 R$6.000,00 6.3.1.3.02.04.003 3013 Desenvolvimento 
Profissional

mar/21

22

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

Passagens para funcionários. RENOVAÇÃO PREGÃO R$2.000,00 R$2.000,00 6.3.1.3.02.04.001 5005 Diretoria Executiva mar/21

23

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

Passagens para conselheiros. RENOVAÇÃO DISPENSA R$16.100,00 R$16.100,00 6.3.1.3.02.04.002 3007 Desenvolvimento 
Profissional

mar/21

24 Contratação de serviço de instrutor.
Viabilizar a realização de cursos e eventos do Programa
de Educação Profissional Continuada do Estado de
Rondônia.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$18.000,00 R$18.000,00 6.3.1.3.02.01.004 3014 Desenvolvimento 
Profissional

jan/2021 a 
nov/2021

25 Contratação de serviço de instrutor.
Viabilizar a realização de cursos e eventos do Programa
de Educação Profissional Continuada do Estado de
Rondônia.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$54.000,00 R$54.000,00 6.3.1.3.02.01.004 3014
Desenvolvimento 

Profissional
jan/2021 a 
nov/2021



26
Licença do Aplicativo Zoom Clouding
Meets. 

Viabilizar a realização de cursos, palestras e outros
eventos online do Programa de Educação Profissional
Continuada do CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$7.958,56 R$7.958,56 6.3.2.1.05.01.002 3014
Desenvolvimento 

Profissional
set/21

27
Licença do Aplicativo Zoom Clouding
Meets. 

Considerando a pandemia de coronavírus e as medidas
restritivas impostas pelo Governo do Estado, a
manutenção das reuniões regimentais e, sobretudo, a
segurança sanitária dos Conselheiros, convidados e
colaboradores do CRCRO, e sobretudo, faz-se
necessário a renovação da licença anual do CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.750,00 R$1.750,00 6.3.2.1.05.01.002 5010
Tecnologia da 

Informação
set/21

28

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.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$35.036,33 R$17.518,16 R$17.518,17 6.3.1.3.02.01.040 3018 Diretoria Executiva jul/21

29
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$1.900,00 R$1.900,00 6.3.1.3.01.01.014 5013 Patrimônio ago/21

30

Contratação de empresa para prestação
de serviços de contabilidade, nas áreas
contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária.

A contratação se faz necessária para atender a
demanda operacional das áreas contábil, fiscal,
trabalhista e previdenciária.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$33.206,81 R$8.301,70 R$24.905,11 6.3.1.3.02.01.002 5001 Gerência de 
Contabilidade

out/21

31 Contratação de empresa para prestação
de serviços de Certificação Digital.

É imprescindível a aquisição do certificado digital
para   realizar as operações.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$580,00 R$580,00 6.3.1.3.02.01.039 5001 Diretoria Executiva jul/21

32 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$2.000,00 R$2.000,00 6.3.1.3.02.01.044 5001 Patrimonio out/21

33
Contratação de empresa especializada
em locação de servidor dedicado em
datacenter. 

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

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$10.170,24 R$3.390,08 R$6.780,16 6.3.1.3.02.01.005 5002 Tecnologia da 
Informação

set/21

34

Contratação de empresa especializada
em 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$36.692,76 R$36.692,76 6.3.1.3.02.01.005 5002 Tecnologia da 
Informação

set/21

35

Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de internet
dedicada de 10 Mbps para anteder as
necessidades do Conselho de
Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

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

RENOVAÇÃO PREGÃO R$16.068,00 R$16.068,00 6.3.1.3.02.01.037 5002
Tecnologia da 

Informação
out/21

36 Contratação de hospedagem de site e e-
mail.

Justifica-se a contratação para manutenção das
atividades do CRCRO, pretação de serviço WEB e
comunicação via -email.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.900,27 R$1.966,75 R$3.933,52 6.3.1.3.02.01.037 5002 Tecnologia da 
Informação

set/21

37
Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de saúde e
segurança do trabalho.

A contratação de serviços técnicos especializados em
Engenharia de Segurança, Medicina do Trabalho e de
Saúde Ocupacional é alcançar o pleno atendimento à
legislação trabalhista e previdenciária vigente, visa a
qualidade de vida dos colaboradores, o ambiente de
trabalho saudável e diminuição de riscos associados às
atividades profissionais desempenhadas.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.662,00 R$5.662,00 6.3.1.3.02.01.010 5004
Gerência de 

Contabilidade
ago/21

38
Inscrição em curso de formação na área
de gestão patrimonial e almoxarifado.

Capacitar e desenvolver profissionais do CRCRO para
uma melhor execução de suas atividades e lhes
proporcionar a oportunidade de ampliar seu nível de
conhecimentos por meio de cursos e treinamentos,
individuais e coletivos, visitas técnicas e demais técnicas
de desenvolvimento e capacitação profissional.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.000,00 R$2.000,00 6.3.1.3.01.01.047 5005 Patrimonio out/21



39 Aquisição de materiais eletricos 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$1.115,00 R$1.115,00 6.3.1.3.01.01.010 5008 Patrimônio ago/21

40 Contratação de pessoa jurídica para a
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$4.285,00 R$4.285,00 6.3.1.3.02.01.024 5008 Patrimônio jul/21

41

Contratação de empresa especializada,
para prestação de serviços de
outsourcing de impressão - locação de
equipamentos multifuncionais. 

Visa atender as atividades internas do CRCRO e o
atendimento ao profissional da contabilidade.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$15.000,00 R$15.000,00 6.3.1.3.02.01.026 5008
Tecnologia da 

Informação
out/21

42

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 DISPENSA R$14.490,00 R$9.830,00 R$4.660,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 Patrimônio jul/21

43
Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de manutenção
em Purificadores  de água Hoken.

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

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.840,00 R$1.555,00 R$285,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 Patrimônio abr/21

44

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$1.845,00 R$1.230,00 R$615,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 Patrimônio jul/21

45
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$5.100,00 R$5.100,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 Patrimônio mar/21

46

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
eletronicos, com troca de peças ou elementros
defeituosos, mantendo o bom estado de uso ou
conservação para atender à necessidades do CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.500,00 R$1.500,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 Patrimonio out/21

47

Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva na lavadora de
alta pressão.

Visa atender à necessidade de manutenção da
lavadoura de alta pressão, com troca de peças ou
elementros defeituosos, mantendo o bom estado de
uso ou conservação para atender à necessidades do
CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$600,00 R$600,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 Patrimonio out/21

48 Aquisição de máquinas e equipamentos.
Os equipamentos serão utilizados para substituir, os
com defeitos, antigos e sem peças de reposição no
mercado ou por incompatibilidade.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$7.000,00 R$7.000,00 6.3.2.1.03.01.002 5009 Patrimonio nov/21

49 Aquisição de servidor firewall.
Aquisição de servidor firewall para controle da rede
interna do CRCRO. A aquisição está prevista no PDTI
2020/2021.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$8.000,00 R$8.000,00 6.3.2.1.03.01.006 5010 Tecnologia da 
Informação

fev/21

50
Contratação de empresa para prestação
de serviços de software jurídico.

Necessário para o controle e gestão de forma mais
célere e eficiente, haja vista, que o sistema tem por
finalidade automatizar e organizar atividades jurídicas
diárias de um profissional e/ou setor.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$6.500,00 R$6.500,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 Assessoria Jurídica jan/21

51

Contratação de empresa do ramo para
prestação de serviços terceirizados de
caráter continuado de gerenciamento e
administração de Frota - COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES.

A renovação da contratação do serviço continuado de
Gerenciamento de Frota, contempla o abastecimento,
manutenção automotiva, facilitador do controle das
atividades Patrimoniais, em consequência, otimiza as
execuções de atividades do órgão .

RENOVAÇÃO ADESÃO ARP R$6.000,00 R$6.000,00 6.3.1.3.01.02.001 5012 Diretoria Executiva mai/21



52

Contratação de empresa do ramo para
prestação de serviços terceirizados de
caráter continuado de gerenciamento e
administração de Frota – 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 .

RENOVAÇÃO ADESÃO ARP R$2.945,00 R$2.945,00 6.3.1.3.01.02.002 5012 Diretoria Executiva mai/21

53

Contratação de empresa do ramo para
prestação de serviços terceirizados de
caráter continuado de gerenciamento e
administração de Frota –
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 .

RENOVAÇÃO ADESÃO ARP R$2.350,00 R$2.350,00 6.3.1.3.01.02.031 5012 Diretoria Executiva mai/21

54
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$8.000,00 R$8.000,00 6.3.1.3.01.02.023 5012 Patrimônio out/21

55 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 Subsedes.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.512,00 R$1.512,00 6.3.1.3.01.01.001 5013 Diretoria Executiva mai/21

57 Aquisição de quadro de aço e placas.
A aquisição de quadro e placas para identificações das
delegacias nos municipios de Rondônia.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.000,00 R$5.000,00 6.3.1.3.01.01.005 5013 Diretoria Executiva out/21

58 Aquisição de gêneros alimentícios (café,
açucar, 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$2.650,00 R$2.650,00 6.3.1.3.01.01.015 5013 Patrimônio ago/21

59
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$3.450,00 R$3.450,00 6.3.1.3.01.01.016 5013 Patrimônio ago/21

60 Contratação de serviço de instrutor.
Viabilizar a contratação de 4 instrutores para a
realização da 6ª Convenção de Contabilidade do Estado
de Rondônia. 

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$100.000,00 R$100.000,00 6.3.1.3.02.01.004 3012
Desenvolvimento 

Profissional
jun/21

61
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 INEXIGIBILIDADE R$100.000,00 R$100.000,00 6.3.1.3.02.01.011 5003 Diretoria Executiva out/21

62
Contratação de empresa especializada
em consultoria de implantação e
adequação à LGPD.

Tem-se necessário a implementação de adequação de
procedimentos em atendimento a Lei Geral de
Proteção de Dados.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$27.000,00 R$4.500,00 R$22.500,00 6.3.1.3.02.01.002 5028 Tecnologia da 
Informação

nov/21

63 Inscrições em treinamento e cursos. Capacitar os empregados do CRCRO. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$15.500,00 6.3.1.3.02.01.047 5028 Diretoria Executiva/ 
Tec. da Informação

nov/21

64

Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de marketing,
para a Campanha dos 30 anos e a VI
Convenção de Contabilidade do Estado
de Rondônia.

Será um serviço de campanha, objetivando alcançar
todos os profissionais do Estado de Rondônia, para que
se sintam parte dos 30 anos do CRCRO culminando no
estímulo de sua participação na VI Convenção de
Contabilidade.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$10.000,00 R$10.000,00 6.3.1.3.02.01.022 3012 Desenvolvimento 
Profissional

jun/21

65

Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de filmagem e
transmissão, ao vivo, pela internet,
durante a realização da VI Convenção de
Contabilidade do Estado de Rondônia.

Viabilizar a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de transmissão ao vivo com uma
câmera, com interação via aplicativo Zoom, com retorno
de áudio para os palestrantes e mestre de cerimônia,
com possibilidade de inserção de informações e
imagens durante a apresentação.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$7.000,00 R$7.000,00 6.3.1.3.02.01.022 3012
Desenvolvimento 

Profissional
jun/21

66 Contratação de serviço de instrutor.
Viabilizar a realização de Seminários, Encontros, Fóruns
e Jornadas do Programa de Educação Profissional
Continuada do CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$31.150,00 R$31.150,00 6.3.1.3.02.01.004 3011
Desenvolvimento 

Profissional
nov/21



67
Aquisição de equipamentos para
videoconferencia, cursos EAD e
chamadas de videos.

Visto que a modalidade de reuniões à distância e uma
realidade ocasionada pela pandemia do coronavírus e,
que tal modalidade mostra-se econômica para o CRCRO. 
Além disso, os cursos EAD demonstram um aumento de
participações de profissionais da contabilidade e
possibilidade da disponibilização do curso. 

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$ 35.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 6.3.2.1.03.01.002 5010
Tecnologia da 

Informação
ago/21

68

Contratação de empresa especializada
na área de engenharia, para prestação
de serviço técnico com elaborao de:
laudo de inspeção predial, plano de
manutenção predial preventiva e
corretiva, projeto básico, projeto
executivo, planilha de custos, memorial
descritivo, cronograma físico financeiro,
acompanhamento, gerenciamento e
fiscalização, 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 DISPENSA  R$             15.760,00  R$              15.760,00 6.3.1.3.02.01.002 5001 Patrimônio jul/21

69

Aquisição de 01 (um) veículo, para suprir 
a necessidade do Departamento de
Fiscalização do Conselho Regional de
Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

O CRCRO tem como finalidades precípuas: fiscalizar o
exercício da profissão contábil e de efetuar o registro
dos profissionais da Contabilidade e das empresas de
serviços contábeis. A contratação justifica-se pela
necessidade de atender às demandas de deslocamentos
e viagens realizadas pelos empregados do
Departamento de Fiscalização do CRCRO no estado
Rondônia, na execução de suas atividades
fiscalizatórias.

CONTRATAÇÃO PREGÃO  R$             87.000,00  R$              87.000,00 6.3.2.1.03.01.005 5011  Diretoria Executiva nov/21

70

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$          175.000,00  R$           175.000,00 6.3.2.1.01.01.002 5007 Patrimônio nov/21


