
SEQ. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO / 
RENOVAÇÃO

FORMA DE 
CONTRATAÇÃO 

PREVISTA

VALOR ESTIMADO 
ORÇAMENTO 2020

VALOR ESTIMADO 
ORÇAMENTO 2021

VALOR ESTIMADO 
TOTAL

CONTA CONTÁBIL PROJETO UNIDADE DEMANDANTE
MÊS DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO

1

Contratação de prestação de serviço de
gerenciamento e administração de auxilio
alimentação, via cartão magnético com chip e
/ou tarja magnética, para aquisição de gêneros
alimentícios, por meio de rede de
estabelecimentos credenciados, para atender as
necessidades do Conselho Regional de
Contabilidade de Rondônia.

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,
serem de natureza continuada e necessários, tendo em
vista o benefício do auxílio alimentação fornecido aos
funcionários deste Conselho e manter a boa prática. 

RENOVAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 60.800,00R$                      30.400,00R$                       91.200,00R$                    6.3.1.1.01.03.002 2013 DIREX MAIO

2 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 1.000,00R$                        -R$                                    1.000,00R$                      6.3.1.3.01.01.001 5013 ALMOX

3
Aquisição de quadro de aço escovado com
moldura para galeria de ex-presidentes, e
placas.

Aquisição é necessária à exposição das fotos de todos os ex-
presidentes com o fito de apresentar as imagens e
homenagear das autoridades máximas do órgão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 5.500,00R$                        -R$                                    5.500,00R$                      6.3.1.3.01.01.005 5013 DIREX

4 Contratação de empresa para criação de
Identidade Visual.

Criação de Identidade Visual do evento Encontro da Mulher
Contabilista de Rondônia.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 6.120,00R$                        -R$                                    6.120,00R$                      6.3.1.3.01.01.007 3013 DESENPROF MAIO

5 Aquisição de materiais de informática.

Os suprimentos de informática que necessitam ser
adquiridos constituem itens de necessidades básicas para
subsidiar o pleno funcionamento dos setores que compõem
a estrutura organizacionaldo CRCRO, ainda mais são
essenciais para a manutenção dos equipamentos de
informática imprescindíveis para a execução dos
trabalhos  epara  o  bom  andamento  das  atividades. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.000,00R$                        -R$                                    2.000,00R$                      6.3.1.3.01.01.008 5010 TI

6 Aquisição de materiais para manutenção de
bens imóveis.

Reparos de rotina na Subsede de Ariquemes e Ji-Paraná. CONTRATAÇÃO DISPENSA 500,00R$                           -R$                                    500,00R$                         6.3.1.3.01.01.012 1007 SUBESEDE ARIUEMES E JI-
PARANÁ

7 Aquisição de materiais de copa e cozinha.
A aquisição de materiais de copa e cozinha justifica para
atender as demandas do CRCRO, visando manter o pleno
funcionamento das atividades. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.500,00R$                        -R$                                    1.500,00R$                      6.3.1.3.01.01.013 5013 SERVGER

8 Aquisição de uniformes.
A aquisição de uniforme para padronizar o vestuário dos
funcionários.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 13.000,00R$                      -R$                                    13.000,00R$                    6.3.1.3.01.01.014 5001 DIREX

9

Contratação de empresa especializada no
serviço coffe break para satisfazer as
necessidades do CRCRO na realização de
Convenção/Encontro com pagamento de
inscrição.

Tendo em vista a realização de eventos realizados pelo
CRCRO, faz-se necessário o serviço Coffe-Break para
fornecer aos participantes. É importante adequarmos
nossos eventos à realidade exigida pelo público-alvo,
proporcionando condições adequadas aos participantes.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 10.000,00R$                      -R$                                    10.000,00R$                    6.3.1.3.01.01.015 3013 DESENPROF MAIO/SETEMBRO

10 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 6.000,00R$                        -R$                                    6.000,00R$                      6.3.1.3.01.01.015 3014 DESENPROF
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11 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 2.500,00R$                        -R$                                    2.500,00R$                      6.3.1.3.01.01.015 5013 SERVGER

12 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 1.000,00R$                        -R$                                    1.000,00R$                      6.3.1.3.01.01.016 5013 SERVGER

13

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 . 

RENOVAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 1.059,36R$                        529,68R$                             1.589,04R$                      6.3.1.3.01.02.001 3014 PATRIMÔNIO MAIO

14

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 .

RENOVAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 4.666,64R$                        2.333,32R$                          6.999,96R$                      6.3.1.3.01.02.001 5012 PATRIMÔNIO MAIO

15

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 .

RENOVAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 2.666,68R$                        1.333,32R$                          4.000,00R$                      6.3.1.3.01.02.002 5012 PATRIMÔNIO MAIO

16

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 .

RENOVAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 2.333,30R$                        1.166,70R$                          3.500,00R$                      6.3.1.3.02.01.031 5012 PATRIMÔNIO MAIO

17
Contratação de empresa especializada em
serviços de Consultoria de Análise de Crédito
para Localização e Negativação.

É indispensável a renovação, tendo em vista que este
Contrato alcança os inadimplentes, em sua grande maioria,
negociam os seus débitos perante esta entidade.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE 7.200,00R$                        14.400,00R$                       21.600,00R$                    6.3.1.3.02.01.002 1005 ARRECADAÇÃO SETEMBRO

18

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)

O IEPTB-RO congrega todos os cartórios de protesto do
estado, sendo a única entidade representativa dos tabeliães
de protesto de Rondônia, dando suporte às serventias da
especialidade protesto e aos seus usuários, parceiros e
associados.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 3.100,15R$                        281,85R$                             3.382,00R$                      6.3.1.03.02.01.002 5001 RH FEVEREIRO

19 Contratação de serviço de acompanhamento de
processos judiciais publicação diário e Pje.

Garantir à Assessoria Jurídica o monitoramento, por
varredura eletrônica, do andamento dos processos em que
o CRCRO é parte, englobando a ciência prévia das citações,
intimações e dos novos processos, evitando a perda de
prazos judiciais e, consequentemente, eventuais prejuízos a
este Conselho.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 12.181,70R$                      2.436,30R$                          14.618,00R$                    6.3.1.3.02.01.002 5001 ASSESSORIA JURIDICA MARÇO



20 Contratação de serviço de palestrante.
Viabilizar a realização de cursos e palestras distribuídos pelo
Estado de Rondônia.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE 18.000,00R$                      -R$                                    18.000,00R$                    6.3.1.3.02.01.004 3013 DESENPROF

21 Contratação de serviço de palestrante.
Viabilizar a realização de cursos e palestras distribuídos pelo
Estado de Rondônia.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE 24.000,00R$                      -R$                                    24.000,00R$                    6.3.1.3.02.004 3014 DESENPROF

22

Locação de Sistema Eletrônico, Manutenção,
Assessoria e consultoria técnica, treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal e suporte utilizado
no âmbito do sistema CFC/CRC’s.

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 9.143,00R$                        18.286,00R$                       27.429,00R$                    6.3.1.3.02.01.005 5002 TI SETEMBRO

23

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços na aérea de Tecnologia da
Informação (TI) - SERVIÇO DE BACKUP ONLINE
DE 250 GB COM GERENCIADOR.

Visa proteger a integridade dos arquivos, o protegendo
contra exclusões acidentais ou incidentes diversos, o
backup deve ser inserido na rotina do Conselho, para que
todas as informações novas estejam seguras.

RENOVAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 885,00R$                           885,00R$                             1.770,00R$                      6.3.1.3.02.01.005 5002 TI JULHO

24 Serviço de informática
Esta contratação é imprescindível ao bom andamento das
atividades do CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 5.667,50R$                        1.133,50R$                          6.801,00R$                      6.3.1.3.02.01.005 5002 TI MARÇO

25

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço em manutenção e
conservação de jardins e áreas verdes,
localizadas na Sede do Conselho Regional de
Contabilidade de Rondônia - CRCRO. 

A renovação visa atender à necessidade de preservar as
áreas verdes pertencentes a Sede e Subsede do CRCRO.

RENOVAÇÃO DISPENSA 750,00R$                           2.250,00R$                          3.000,00R$                      6.3.1.3.02.01.008 5008 SERVGER OUTUBRO

26

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço em manutenção e
conservação de jardins e áreas verdes,
localizadas na Subsede do Conselho Regional de
Contabilidade de Rondônia - CRCRO. 

A renovação visa atender à necessidade de preservar as
áreas verdes pertencentes a Sede e Subsede do CRCRO.

RENOVAÇÃO DISPENSA 859,98R$                           2.579,94R$                          3.440,00R$                      6.3.1.3.02.01.008 1007 SUBSEDE ARIQUEMES OUTUBRO

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

A renovação tem o objetivo de suprir as necessidades de
serviços de limpeza da Subsede do CRCRO no município de
Ariquemes, mantendo o ambiente de trabalho limpo e
saudável voltado a qualidade do trabalho, proporcionando
ao público interno e externo condições mínimas de higiene
e conforto, além da manutenção e conservação dos bens.

RENOVAÇÃO DISPENSA 780,00R$                           780,00R$                             1.560,00R$                      6.1.3.3.02.01.008 1007 SUBSEDE ARIQUEMES JULHO

28

Contratação de empresa especializada em
monitoramento eletrônico, para atender a
Subsede do Conselho Regional de Contabilidade
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 PREGÃO ELETRÔNICO 2.450,00R$                        490,00R$                             2.940,00R$                      6.3.1.3.02.01.009 1007 SUBSEDE ARIQUEMES MARÇO

29
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. 

CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 8.946,65R$                        813,35R$                             9.760,00R$                      6.3.1.3.02.01.009 5008 DIREX FEVEREIRO

30
Contratação de empresa especializada na
recarga de extintores, para atebder as
necessidades da sede e subsede do CRCRO.

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 300,00R$                           -R$                                    300,00R$                         6.3.1.3.02.01.009 5008 DIREX JULHO



31
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 / previdenciária vigente, a melhoria da qualidade 
de vida dos colaboradores, o desenvolvimento de ambiente
de trabalho saudável e diminuição de riscos associados às
atividades profissionais desempenhadas no âmbito do
CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 4.666,65R$                        933,35R$                             5.600,00R$                      6.3.1.3.02.01.010 5004 RH MARÇO

32 Contratação de empresa especializada em
treinamentos, cursos.

Capacitar os empregados do CRCRO. CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE 10.000,00R$                      -R$                                    10.000,00R$                    6.3.1.3.02.01.011 5005 DIREX MARÇO

33

A contratação de empresa especializada em
prestação de serviços técnicos de suporte à
assessoria de comunicação (serviços
fotográficos e vídeos).

O objetivo de cumprir o aspecto de divulgação institucional,
missão e objetivos estratégicos do CRCRO junto ao seu
público

CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.000,00R$                        2.000,00R$                      6.3.1.3.02.01.17 5001 DIREX JANEIRO

34 Serviço de divulgação institucional
Criar campanha e peças publicitárias para o dia do
profissional da contabilidade comemorado no dia 25 de
abril.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 10.000,00R$                      -R$                                    10.000,00R$                    6.3.1.3.02.01.018 2006 DIREX ABRIL

35 Serviços de apoio administrativo e operacional. Justifica-se a contratação para serviços administrativos. CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.000,00R$                        -R$                                    2.000,00R$                      6.3.1.3.02.01.021 5001 DIREX JULHO

36 Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de lavanderia a seco

Para atender as formalidades institucionais se faz
necessário a utilização de capelo e pelerine, os quais devem
estar asseados e apropriados para o uso.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 700,00R$                           -R$                                    700,00R$                         6.3.1.3.02.01.022 1001 REGISTRO MAIO

37
Contratação de empresa especializada em
criação, gravação, instalação e desinstalação de
mensagens telefônicas personalizadas.

Considerando as férias coletivas do CRCRO, é indispensável
informar aos profissionais e demais usuários o período
relacionado as referidas férias, levando ainda em
consideração que o telefone é o meio mais utilizado pelos
profissionais para contato com o CRCRO;

CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.540,00R$                        -R$                                    2.540,00R$                      6.3.1.3.02.01.022 5001 DIREX DEZEMBRO

38
Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de SEGURO TOTAL para
veículos pertencentes à frota oficial do CRCRO. 

A renovação 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.

RENOVAÇÃO DISPENSA 5.500,00R$                        -R$                                    5.500,00R$                      6.3.1.3.02.01.023 5012 PATRIMÔNIO AGOSTO

39 Contratação de pessoa jurídica para a prestação
de serviços de seguro predial.

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

RENOVAÇÃO DISPENSA 4.500,00R$                        -R$                                    4.500,00R$                      6.3.1.3.02.01.024 5008 PATRIMÔNIO ABRIL

40
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 DISPENSA 14.400,00R$                      -R$                                    14.400,00R$                    6.3.1.3.02.01.026 5008 TI SETEMBRO

41 Locação de bens, máquinas e equipamentos.
Considerando os eventos realizados pelo CRCRO, justifica a
presente locação para atender a demanda dos eventos a
serem realizados. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA 3.700,00R$                        -R$                                    3.700,00R$                      6.31.3.02.01.026 3013 DESENPROF MAIO/SETEMBRO

42 Locação de espaço para seminários, cursos e
eventos.

Assegurar um local para realização de seminários, cursos e
eventos promovidos pelo CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 4.000,00R$                        -R$                                    4.000,00R$                      6.3.1.3.02.01.027 3013 DESENPROF MAIO/SETEMBRO

43 Locação de imóvel no município de Vilhena.
Dar continuidade ao atendimento aos profissionais da
aerea contabil no municipio de Vilhena/RO.

RENOVAÇÃO DISPENSA 3.850,00R$                        2.750,00R$                          6.600,00R$                      6.3.1.3.02.01.027 1007 SUBSEDE VILHENA JUNHO

44 Manutenção de scanner.
Justifica-se pela necessidade de funcionamento do
equipamento.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 600,00R$                           -R$                                    600,00R$                         6.3.1.3.02.01.029 1003 REGISTRO



45

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 ELETRÔNICO 24.000,00R$                      -R$                                    24.000,00R$                    6.3.1.3.02.01.029 5008 DIREX JANEIRO

46 Manutenção e conservação de bens imóveis. Manter o bom de conservação da  Subsede do CRCRO. CONTRATAÇÃO DISPENSA 5.000,00R$                        -R$                                    5.000,00R$                      6.3.1.3.02.01.030 1007 SUBSEDE ARIQUEMES

47 Manutenção e conservação de bens imóveis. Manter o bom de conservação da Sede do CRCRO. CONTRATAÇÃO DISPENSA 15.000,00R$                      -R$                                    15.000,00R$                    6.3.1.3.02.01.030 5008 DIREX

48
Contratação de empresa em prestação de
serviço de energia elétrica para Subsedes 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 8.500,00R$                        8.500,00R$                          17.000,00R$                    6.3.1.3.02.01.032 1007
SUBSEDE:                  

ARIQUEMES,                            JI-
PARANÁ,                     VILHENA

JULHO

49 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 19.800,00R$                      19.800,00R$                       39.600,00R$                    6.3.1.3.02.01.032 5008 DIREX JULHO

50
Contratação de serviço de fornecimento de água 
e esgoto prestado para atender as necessidades
da Subsedes de Ariquemes e Vilhena .

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

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE 1.666,67R$                        333,33R$                             2.000,00R$                      6.3.1.3.02.01.033 1007 SUBSEDE :               
ARIQUEMES          VILHENA        

MARÇO

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 2.000,00R$                        1.000,00R$                          3.000,00R$                      6.3.1.3.02.01.033 5008 DIREX SETEMBRO

52 Contratação de empresa especializada em
serviços de correios e telégrafos.

A renovação dos serviços é imprescindível às comunicações
administrativas entre o CRCRO, a sociedade civil e outros
órgãos e entidades da Administração.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE 19.573,29R$                      9.786,71R$                          29.360,00R$                    6.3.1.3.02.01.034 1005 DIREX SETEMBRO

53 Contratação de empresa na prestação de
serviço telecomunicações fixas e móveis.

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

CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 2.500,00R$                        500,00R$                             3.000,00R$                      6.3.1.3.02.01.036 1007 DIREX MARÇO

54 Contratação de empresa na prestação de
serviço telecomunicações fixas e móveis.

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

CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 29.166,64R$                      5.833,36R$                          35.000,00R$                    6.3.1.3.02.01.036 5006 DIIREX MARÇO

55 Contratação de empresa na prestação de
serviços de internet.

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

CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 23.333,34R$                      4.666,66R$                          28.000,00R$                    6.3.1.3.02.01.037 5002 TI MARÇO

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

É imprescindível a aquisição do certificado digital para
que o ordenador de despesas possa realizar as operações
de sua competência, como por exemplo, homologar
pregões, decidir recursos, entre outros.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.200,00R$                        -R$                                    1.200,00R$                      6.3.1.3.02.01.039 5001 DIREX JANEIRO

57
Contratação de empresa na prestação de
serviços de publicação no Diario Oficial do
Estado de Rondônia.

Necessidade de cumprir os comandos legais pertinentes à
publicidade dos atos administrativos, em especial, a
divulgação dos certames licitatórios, visando à ampliação da
competitividade, além de possibilitar a veiculação de outras
matérias de interesse do
CRCRO.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE 1.000,00R$                        200,00R$                             1.200,00R$                      6.3.1.3.02.01.040 2001 FISCALIZAÇÃO MARÇO



58
Contratação de empresa na prestação de
serviços de publicação no Diário Oficial da União
e Diario Oficial do Estado de Rondônia.

Necessidade de cumprir os comandos legais pertinentes à
publicidade dos atos administrativos, em especial, a
divulgação dos certames licitatórios, visando à ampliação da
competitividade, além de possibilitar a veiculação de outras
matérias de interesse do
CRCRO.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE 22.083,30R$                      4.416,70R$                          26.500,00R$                    6.3.1.3.02.01.040 3018 DIREX MARÇO

59 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 3.500,00R$                        -R$                                    3.500,00R$                      6.3.1.3.02.01.044 5001 DIREX ABRIL

60 Contratação de empresa especializada no
serviço de encadernação de documentos.

Garantir a prestação de serviços de encadernação de
documentos diversos. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA 300,00R$                           -R$                                    300,00R$                         6.3.1.3.02.01.046 2001 FISCALIZAÇÃO JANEIRO

61 Contratação de empresa especializada no
serviço de encadernação de documentos.

Garantir a prestação de serviços de encadernação de
documentos diversos. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA 200,00R$                           -R$                                    200,00R$                         6.3.1.3.02.01.046 5001 DIREX JANEIRO

62 Inscrições de Conselheiros para participar do 3º
Congresso Brasileiro de Contabilidade.

Garantir a capacitação e desenvolvimento de recursos
humanos.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE 5.400,00R$                        -R$                                    5.400,00R$                      6.3.1.3.02.01.047 3007 DIREX NOVEMBRO

63 Inscrições em curso de capacitação.
Garantir a capacitação e desenvolvimento de recursos
humanos.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE 5.000,00R$                        -R$                                    5.000,00R$                      6.3.1.3.02.01.047 5005 DIREX

64
Contratação de agência de viagens para
cotação, reserva e fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais.

Intercambio em Minas Gerais e Paraná - Gerencia de
Fiscalização.

CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO  R$                        3.811,50  R$                                      -   3.811,50R$                      6.3.1.3.02.04.001 2001 FISCALIZAÇÃO

65
Contratação de agência de viagens para
cotação, reserva e fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais.

Passagens para funcionários CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO  R$                        6.000,00  R$                                      -   6.000,00R$                      6.3.1.3.02.04.001 5005 DIREX

66
Contratação de agência de viagens para
cotação, reserva e fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais.

Passagens para Conselheiro para participar do 3º Congresso
Brasileiro de Contabilidade.

CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO  R$                        6.000,00  R$                                      -   6.000,00R$                      6.3.1.3.02.04.002 3007 DESENPROF NOVEMBRO

67
Contratação de agência de viagens para
cotação, reserva e fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais.

Passagens para coloboradores - Instrutores  CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO  R$                     20.000,00  R$                                      -   20.000,00R$                    6.3.13.02.04.003 3013 DESENPROF

68
Contratação de agência de viagens para
cotação, reserva e fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais.

Passagens para coloboradores. CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO  R$                     30.000,00  R$                                      -   30.000,00R$                    6.3.13.02.04.003 3014 DESENPROF



69
Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de transporte rodoviário de 
cargas.

A contratação desse serviço é necessária, uma vez que o
CRCRO não dispõe de veículos próprios para atender esta
demanda.

CONTRATAÇÃO DISPENSA  R$                        7.700,00 7.700,00R$                      6.3.1.3.02.06.005 1007 DIREX NOVEMBRO

70 Aquisição de móveis e utensilios para
escritórios.

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

CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.500,00R$                        1.500,00R$                      6.3.1.2.1.03.01.001 5009 DIREX

71 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 5.000,00R$                        -R$                                    5.000,00R$                      6.3.2.1.03.01.002 5009 TI

72 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 3.000,00R$                        -R$                                    3.000,00R$                      6.3.2.1.03.01.002 5010 DIREX

73
Contratação de empresa especializada em
aplicação de pelicula nos vidros na sede do
CRCRO.

Justifica em função de necessidade de adequar os
ambientes às condições aceitáveis de luminosidade solar,
propiciando um
ambiente salubre, confortável. Promovendo maior
segurança aos locais de instalação e oferecendo maior
resistência ao estilhaçamento de vidros da CRCRO.

CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 21.000,00R$                      -R$                                    21.000,00R$                    6.3.2.1.03.01.003 5008 DIREX

74 Aquisição de utensílios de copa e cozinha.

A aquisição visa atender as demandas dos serviços de copa
e cozinha, sendo os materiais indispensáveis ao
desempenho das atividades desenvolvidas, a qual garantirá
melhores
servidores.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.000,00R$                        1.000,00R$                      6.3.2.1.03.01.004 5009 SERVGER

75 Aquisição de equipamentos de processamentos
de dados (computadores e perifericos) 

Considerando o tempo de uso de algumas estações de
trabalho, temos alguns equipamentos que se tornaram
obsoletos por perderem a garantia de fabricante e pelo
tempo da tecnologia utilizada nos mesmos, sendo assim
não atendendo mais os requisitos mínimos das soluções
operacionalizadas em nosso ambiente. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA 15.000,00R$                      -R$                                    15.000,00R$                    6.3.2.1.03.01.006 5010 TI

76 Aquisição de softwares.
Essa contratação busca garantir o atendimento das
necessidades do TI do CRCRO.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 10.000,00R$                      -R$                                    10.000,00R$                    6.3.2.1.05.01.002 5010 TI


