PORTARIA CRCAC Nº 80, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

Institui o Plano anual de Contratações do
Conselho Regional de Contabilidade do Acre e o
aprova para o exercício de 2021.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando a necessidade de um efetivo planejamento nos processos de
aquisições e contratações e o alinhamento com o planejamento orçamentário anual e Plano de
trabalho do CRCAC;
Considerando a necessidade de medir, avaliar e priorizar a execução das
despesas programadas no orçamento, necessárias à consecução dos objetivos e metas
estratégicas e operacionais de cada exercício;
Considerando a necessidade de auxiliar a alta administração nas decisões
relativas às contratações;
Considerando a necessidade de atender às recomendações do Tribunal de
Contas da União – TCU, no que diz respeito ao aprimoramento institucional da governança e
gestão das aquisições;
Considerando a necessidade de controlar e monitorar as contratações que serão
realizadas em 2020;

R E S O L V E:

Art. 1º Instituir o Plano Anual de Contratações do Conselho Regional de
Contabilidade do Acre e aprová-lo para o exercício 2021, conforme Anexo I desta Portaria.
Art. 2º A efetiva implantação do Plano Anual de Contratações esta condicionada à
aprovação da Proposta Orçamentária Anual do CRCAC.
Art. 3º Caberá aos devidos setores do CRCAC inserir os dados do planejamento,
acompanhar, monitorar e informar as ações executadas relativas às contratações à Diretoria
Executiva do CRCAC, que será responsável por verificar a necessidade de adoção de medidas
preventivas ou corretivas e submetê-las à Presidência do CRCAC.
Art. 4º Dê-se ciência ao Egrégio Plenário, aos interessados e arquive-se.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Contador Wellington Divino Chaves de Souza
Presidente

Nova Avenida Ceará, N.º438 – Conjunto Mariana - Rio Branco-Acre.
CEP 69 919-180 – Fone/Fax (068) 3227-8038 CNPJ: 00.732.012/0001-00
E-mail: crcac@crcac.org.br - Internet: http:// www.crcac.org.br

ANEXO I – Portaria CRCAC 80/2020
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE - CRCAC
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021
JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO /
RENOVAÇÃO

FORMA DE
CONTRATAÇÃO
PREVISTA

VALOR
ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO
/ RENOVAÇÃO

VALOR
ESTIMADO
ORÇAMENTO
2021

Aquisição de 15
licenças Office 2016
profissional.

Justifica-se essa aquisição para
ativação dos serviços office
(Word, Excel, Outlook e etc.)
para manutenção dos trabalhos
nas novas estações a serem
adquiridas

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$4.200,00

Aquisição de Bens
Móveis e utensílios
de escritório.

Contratação de empresa para
fornecimento de novos móveis
após a realização da ampliação e
reforma do CRCAC. (arquivos,
poltronas, mesas de escritórios)

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

CONTRATAÇÃO

DESCRIÇÃO
SUCINTA DO
OBJETO

1

2

SEQ.

3

Aquisição de Folder
e banner

4

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

5

Aquisição de
materiais de
expediente.

6

Aquisição de
Materiais de
Informática.

Folder e banner para divulgação
da Convenção de Contabilidade,
Programa de Voluntariado da
Classe Contábil - PVCC; Jovens
Lideranças Contábeis, Dia do
Profissional da Contabilidade,
Semana do Contador.
Considerando a necessidade de
repor e suprir as demandas do
CRCAC, a aquisição visa evitar
prejuízos
decorrentes
do
desabastecimento e atender a
demanda de consumo.
A aquisição de materiais de
expediente é imprescindível ao
CRCAC,
para
suprir
as
necessidades de fornecimento
interno do almoxarifado, bem
como para dar atendimento de
forma satisfatória, a constantes
demandas da Sede e Subsedes.
Aquisição de Equipamentos de
Informática para atualização e
ampliação do Parque de
Informática do CRCAC.

VALOR
ESTIMADO
ORÇAMENTO
2022

PROJETO

UNIDADE
DEMANDANTE

MÊS DA
NECESSIDADE DA
CONTRATAÇÃO /
RENOVAÇÃO

6.3.2.1.05.01.002

5010

Tecnologia da
Informação

mai/21

R$180.000,00

6.3.2.1.03.01.001

5009

Administrativo

jun/21

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

6.3.1.3.01.01.007

3012

DESENPROF

jan/21

DISPENSA

R$970,00

R$970,00

6.3.1.3.01.01.015

5013

Administrativo

jan/21

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$4.500,00

R$4.500,00

6.3.1.3.01.0.001

3014/ 5013

Diversos

jan/21

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$ 75.000,00

R$75.000,00

6.3.2.1.03.01.005

5002

Administrativo

jan/21

CONTAS
CONTÁBEIS

R$4.200,00

R$180.000,00

DISPENSA

CONTRATAÇÃO
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7

Aquisição de
materiais de
limpeza, higiene e
conservação.

8

Aquisição de
materiais e
utensílios para copa
e cozinha.

9

Aquisição de
materiais elétricos e
de telefonia.

10

A aquisição objeto do presente
termo visa o abastecimento
contínuo do estoque no
almoxarifado
do
Conselho
Regional de Contabilidade de
Acre - CRCAC, materiais estes
essenciais
para
o
pleno
funcionamento das atividades
funcionais da entidade.
A aquisição de materiais de
copa e cozinha é imprescindível
ao CRCAC, para suprir as
necessidades de utensílios da
copa, bem como para dar
atendimento
de
forma
satisfatória,
e
constantes
demandas do CRCAC.
Se faz necessário, contribuindo
assim para um ambiente
adequado e confortável para um
atendimento de excelência,
considerando que a estrutura do
CRCAC está voltada para as
rotinas administrativas internas
e atendimento ao público
externo.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$1.200,00

R$1.200,00

6.3.1.3.01.01.016

5013

Administrativo

jan/21

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$1.000,00

R$1.000,00

6.3.1.3.01.01.013
6.3.2.1.03.01.004

5009

Administrativo

jan/21

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$2.000,00

R$2.000,00

6.3.1.3.01.01.010

5008

DIREX

jan/21

Aquisição de
Aquisição de Materiais Elétricos
Materiais Elétricos e e Telefônicos de manutenção
Telefônicos
para estes itens do Regional.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$
500,00

6.3.1.3.01.01.010

5008

Diversos

jan/21

11

Aquisição de
Materiais para
Distribuição
Gratuita em eventos
como batons,
canetas e pastas.

Contratação de empresa para
confecção de materiais de
Pastas, bloco de notas, canetas
e batons aos profissionais da
contabilidade
durante
a
realização dos cursos, palestras,
treinamentos.

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$
22.000,00

6.3.1.3.01.01.018

3012

DESENPROF

jan/21

12

Aquisição de
Materiais para
Manutenção de
bens móveis.

Aquisição de peças, acessórios e
artefatos para manutenção de
bens móveis do CRCAC.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$
1.600,00

R$

1.600,00

6.3.1.3.01.01.011

5008

Diversos

jan/21

13

Aquisição de
MOLDEN

Aquisição para uso externo nos
trabalhos
do
Setor
de
Fiscalização.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$
500,00

R$

500,00

6.3.2.1.03.01.006

2001

Fiscalização

jan/21
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R$

500,00

R$
22.000,00

3

14

Visa suprir a necessidade para
Aquisição de TONER impressões dos diversos setores
para impressoras
do CRCAC no desempenho das
atividades.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$3.000,00

R$3.000,00

6.3.1.3.01.01.008

2001/5013

Diversos

jan/21

15

Aquisição de
Veículo Automotor

Contratação de empresa para
aquisição de novo veículo para
fiscalização com mais de 05
anos

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$58.000,00

R$58.000,00

6.3.2.1.03.01.005

5011

Administrativo

jan/21

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 CRCAC.

CONTRATAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$10.000,00

R$10.000,00

6.3.1.3.02.01.040

3018/3014

DIREX

jan/21

2001/
2002/3007/
3008/
3014/3016

Diversos

jan/21

16

17

Contratação da
Imprensa Nacional
para prestação de
serviços de
atividades de
publicação de
matérias por meio
do Diário Oficial da
União– DOU, de
atos oficiais e
demais matérias.
Contratação de
agência de viagens
para cotação,
reserva e
fornecimento de
passagens aéreas
nacionais e
internacionais para,
funcionários,
conselheiros e
colaboradores.

18

Contratação de
empresa de
Malharia.

19

Contratação de
Empresa e/ou
Pessoa Física de
Serviço de
Instrutores.

20

Contratação de
empresa em
prestação de
serviço de energia

Justifica- se contratação para
que
seus
funcionários,
conselheiros e colaboradores e
funcionários se desloquem para
diversos outros Estados e
Municípios para desempenho
das atividades institucionais
como a participação em
reuniões, encontros, seminários
congressos dentre outros.
Justifica-se a contratação para
confecção
e
posterior
fornecimento de uniforme aos
funcionários do Regional.
Visa contratação de Empresa
e/ou Pessoa Física para atender
demandas de treinamentos e
palestras ao profissionais da
contabilidade em consonância
com os preceitos da Educação
Profissional Continuada do
Sistema CFC/CRCs
Justifica- se a renovação devido
o serviço é essencial para a
continuidade das atividades do
órgão, sem o qual não há

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$100.000,00

R$100.000,00

6.3.1.3.02.04.001
6.3.1.3.02.04.002
6.3.1.3.02.04.003

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$4.000,00

R$4.000,00

6.3.1.3.01.01.014

5013

Administrativo

mar/21

CONTRATAÇÃO

CHAM PÚBLICO

R$55.800,00

R$55.800,00

6.3.1.3.02.01.004

3014

DESENPROF

jan/21

RENOVAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$18.000,00

R$18.000,00

6.3.1.3.02.01.032

5008

Administrativo

jan/21
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elétrica para Sede
do CRCAC.

possibilidade de execução nas
atividades laborais.

21

Contratação de
empresa
especializada em
treinamentos,
cursos.

Capacitar os empregados do
CRCAC.

22

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

23

Contratação de
empresa
especializada em
serviços de correios
e telégrafos.

24

Contratação de
empresa
especializada em
serviços de
fotografia e vídeos.

25

Contratação de
empresa
especializada na
prestação de
serviços de limpeza
e jardinagem
predial.

26

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

A renovação dos serviços de
natureza
continuada
de
monitoramento de vigilância
eletrônico visa atender a
necessidade de assegurar a
integridade
física
do
colaborador e patrimonial da
Entidade.
A renovação dos serviços é
imprescindível às comunicações
administrativas entre o CRCAC,
os profissionais, a sociedade
civil e outros órgãos e entidades
da Administração.
Cobertura
dos
Eventos
educacionais da Câmara de
Desenvolvimento Profissional
A presente contratação tem o
objetivo
de
suprir
as
necessidades de serviços de
limpeza e jardinagem com
fornecimento de equipamentos,
materiais
necessários
e
adequados para a limpeza do
CRCAC.
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

6.3.1.3.01.01.047

5005/5028

Diretoria
Executiva

jan/21

-

6.3.1.3.02.01.009

5008

Administrativo

dez/20

R$9.000,00

R$3.000,00

6.3.1.3.02.01.034
6.3.1.3.02.01.035

1001/ 1005/
2001/ 2002/
3014/ 5006

Diversos

mar/21

R$20.800,00

R$20.800,00

-

6.3.1.3.02.01.017

3012

DESENPROF

jan/21

DISPENSA

R$12.000,00

R$12.000,00

6.3.1.3.02.01.008

5008

Administrativo

dez/20

DISPENSA

R$1.000,00

R$1.000,00

6.3.1.3.02.01.010

5004

Administrativo

jul/21

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$4.000,00

R$4.000,00

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$3.800,00

R$3.800,00

RENOVAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$12.000,00

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO
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diminuição de riscos associados
às
atividades
profissionais
desempenhadas no âmbito do
CRCAC.

27

Contratação de
empresa na
prestação de
serviço
telecomunicações
fixas e internet para
a Sede do CRCAC.

28

Contratação de
empresa para
aquisição de
bandeiras e placas.

29

30

31

32

33

34

Contratação de
empresa para
aquisição de
Máquinas e
Equipamentos.
Contratação de
empresa para
aquisição de peças e
acessórios para os
veículos do CRCAC.
Contratação de
empresa para
aquisição recarga de
Extintores.
Contratação de
empresa para
limpeza e
conservação dos
refrigeradores de ar
do Regional
Contratação de
empresa para
prestação de
serviço de revisão
dos veículos
Contratação de
empresa para
prestação de
serviços gráficos.

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

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$10.000,00

R$10.000,00

6.3.1.3.02.01.036

5006

Administrativo

jan/21

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$1.000,00

R$1.000,00

6.3.1.3.01.01.005

5008

DIREX

fev/21

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$41.000,00

R$41.000,00

6.3.2.1.03.01.002

3014/5009

Diversos

jan/21

Visa aquisição de peças e
acessórios para manutenção dos
veículos do CRCAC.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$ 500,00

R$ 500,00

6.3.1.3.01.02.002

5012

Administrativo

jan/21

Visa recarga de extintores para
segurança dos usuários contra
incêndios.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

6.3.1.3.02.01.029

5008

Administrativo

set/21

A
contratação
visa
a
manutenção e conservação dos
refrigeradores
de
ar
condicionado
do
CRCAC,
preservando pela saúde e bem
estar
dos
usuários
nas
dependências internas da sede.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$1.000,00

R$1.000,00

6.3.1.3.02.01.030

5008

Administrativo

mar/21

A Contratação visa a revisão dos
veículos do Regional.

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$2.333,33

R$2.333,33

6.3.1.3.02.01.031

2001

Fiscalização

fev/21

Justifica
para
atender
a
demanda de serviços gráficos
em
diversas
atividades
desenvolvida, destinadas as

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$4.320,00

R$4.320,00

6.3.1.3.02.01.044

3014

DESENPROF

jan/21

A contratação tem objetivo de
substituir as bandeiras do
regional e fornecimento de
placas para entrega em evento
do Regional.
Contratação para compra de
máquinas e equipamentos para
suprimir a necessidade da
instituição, como Notbooks,
Equipamentos de som, Câmera.
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atividades
de
Educação
Continuada e seus objetivos.

35

Contratação de
empresa para
prestação de
serviços
terceirizados de
caráter continuado
de abastecimento
de Frota de veículos
automotores COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES.

36

Contratação de
empresa para
realização de
Concurso Público.

37

38

39

A contratação do serviço de
abastecimento com combustível
da
Frota
de
veículos
automotores visa facilitar e
otimiza as execuções de
atividades externas do órgão .

Visa contratação de empresa
para realização de 01 concurso
público no ano de 2021 para
preenchimento de vagas para o
quadro de pessoal do CRCAC.
O objetivo da contratação é
Contratação de
resguardar o patrimônio do
pessoa jurídica para
CRCAC de eventuais danos que
a prestação de
possam ser cobertos por meio
serviços de seguro
de seguro contra ocorrências
predial.
indenizáveis.
A renovação se justifica em
função da prestação de serviço
Contratação de
de
implementação,
prestação de
gerenciamento e administração
serviço de
de auxílio alimentação, via
gerenciamento e
cartão magnético com chip e/ou
administração de
tarja magnética, para aquisição
auxilio alimentação. de gêneros alimentícios, serem
de natureza continuada e
necessários.
Necessidade de cumprir os
comandos legais pertinentes à
Contratação de
publicidade
dos
atos
prestação de
administrativos, em especial, a
serviços de
divulgação
dos
certames
publicação no Diário
licitatórios, visando à ampliação
Oficial do Estado de
da competitividade, além de
Acre e jornal
possibilitar a veiculação de
impresso.
outras matérias de interesse do
CRCAC.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$13.530,00

R$13.530,00

6.3.1.3.01.02.001

2001/ 2002/
3014 e 5012

Diversos

mar/21

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$ 114.060,00

R$ 114.060,00

6.3.1.3.02.01.011

5003

Administrativo

mar/21

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$2.000,00

R$2.000,00

6.3.1.3.02.01.024

5008

Patrimônio

out/21

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$63.000,00

R$63.000,00

6.3.1.1.01.03.002

2013

Administrativo

dez/20

CONTRATAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$1.000,00

R$1.000,00

6.3.1.3.02.01.040

1005/ 3018

Diversos

jan/21
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40

Contratação de
serviço de
fornecimento de
água e esgoto, para
Sede , prestado pelo
DEPASA-AC.

41

Contratação de
serviço de
instrutores.

42

Contratação de
serviço de locação
de bens imóveis

43

Contratação de
serviços de empresa
de engenharia para
Reforma da Sede do
CRCAC.

44

Contratação para
aquisição de
Softwares de base.

45

Locação de bens
móveis, máquinas e
equipamentos.

46

Plano de Saúde

47

48

Renovação de
Contratação de
empresa de
prestação de
serviço para envio
de SMS.
Renovação de
contratação de
empresa para
lavagem e
higienização dos
veículos do Regional

Justifica-se esta renovação pela
necessidade deste Conselho de
Classe
manter
o
bom
funcionamento
e
desenvolvimento
das
dependências de sua sede.
Viabilizar a realização de
Treinamentos, Palestras do
Programa
de
Educação
Profissional Continuada do
CRCAC.
Visa a locação de espaço para
realização de eventos com
intuito
de
fomentar
o
Desenvolvimento Profissional

RENOVAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$1.680,00

R$1.680,00

6.3.1.3.02.01.033

5008

Administrativo

jan/21

CONTRATAÇÃO

CHAM PÚBLICO

R$55.800,00

R$55.800,00

6.3.1.3.02.01.004

3014

DESENPROF

jan/21

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$6.000,00

R$6.000,00

6.3.1.3.02.01.027

3014

DESENPROF

jan/21

Contratação de empresa de
engenharia para realização dos
serviços que englobam a
Reforma da Sede do CRCAC

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$ 832.000,00

R$ 832.000,00

6.3.2..1.01.01.002

5007

DIREX

jan/21

A contratação visa atualização
do parque de informática do
CRCAC

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$5.500,00

R$5.500,00

6.3.1.3.01.01.002

5010

Tecnologia da
Informação

jan/21

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$54.775,00

R$54.775,00

6.3.1.3.02.01.026

3012/3014

DESENPROF

jan/21

RENOVAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

Administrativo

jul/21

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$2.730,00

R$2.730,00

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$1.200,00

R$600,00

Locação
de
Studio
com
equipamentos para realização
de Congresso de Contabilidade
e cursos do Desenvolvimento
Profissional
Renovação de intermediação de
Prestação de Serviços de
consultas, exames médicos e
odontológico aos funcionários e
seus dependentes.
A renovação da contratação visa
estreitar o relacionamento com
os profissionais além de
possibilitar incrementos nas
ações
de
incentivo
a
arrecadação
A renovação da contratação tem
por finalidade a manutenção
dos veículos automotores do
Regional

Plano Anual de Contratações do Conselho Regional de Contabilidade do Acre - Exercício 2021

R$600,00

6.3.1.3.02.01.037

1003/1005/30
14/5002

Diversos

mar/21

6.3.1.3.02.01.031

2001

Fiscalização

jun/21

8

49

50

51

Renovação de
Contratação de
hospedagem de site
e-mail.
Renovação de
empresa
especializada em
prestação de
serviços de SEGURO
TOTAL para
veículos.
Renovação de
Serviço de registro e
envio de remessa
referente emissão
boletos, bem como
Serviços de
Cobrança Bancária SIGCB junto ao
Banco Caixa
Econômica Federal.

Justifica-se a renovação da
contratação
deste
serviço
continuado para manutenção
das atividades do CRCAC,
prestação de serviço WEB e
comunicação via -email.
A renovação dos serviços de
natureza continuada justifica-se
diante da necessidade de
resguardar
o
patrimônio
público, aliado aos altos índices
de colisões, furtos e roubos de
veículos no estado de Acre.
A Renovação visa suprir a
necessidade de emissão de
boletos para pagamento da
anuidade
e
emolumentos
necessários à arrecadação do
órgão, bem como manutenção
de
contas
correntes
do
Regional.
Contratação para prestação de
serviços de assessoria e
consultoria para realização de
eventos no Desenvolvimento
Profissional
(elaboração
conceitual/planejamento/execu
ção).
Contratação de empresa visa a
produção
de
matérias
jornalísticas para divulgar as
ações
da
Câmara
de
Desenvolvimento Profissional,
devendo ser enviadas para
impressa local.

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$441,01

R$441,01

6.3.1.3.02.01.005

5002

Tecnologia da
Informação

out/21

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$8.700,00

R$8.700,00

6.3.1.3.02.01.023

2001

Fiscalização

out/21

RENOVAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$21.000,00

R$7.000,00

6.3.1.6.01.01.003
6.3.1.4.01.02.001

1005/ 5015

Financeiro

ago/21

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$ 20.400,00

R$ 20.400,00

6.3.1.3.02.01.002

3012/3014

DESENPROF

jan/21

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$ 10.080,00

R$ 10.080,00

6.3.1.3.02.01.002

3012/3014

DESENPROF

jan/21

R$14.000,00

52

Serviço de
Assessoria e
Consultoria em
eventos.

53

Serviço de
Assessoria e
Consultoria em
eventos.

54

Serviço de
Assessoria e
Consultoria para
implantação da
LGPD no âmbito do
CRCAC

Contratação de empresa para
prestação de serviço de
consultoria
para
assessoramento na implantação
da LGPD no âmbito do CRCAC.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

6.3.1.3.02.01.002

5028

DIREX

jan/21

55

Serviço de
divulgação
institucional

Criar campanha e peças
publicitárias (cards, flyer etc)
para o dia do profissional da
contabilidade comemorado no

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$109.348,00

R$109.348,00

6.3.1.3.02.01.018

2006/
3012/3014

Diversos

fev/21
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56

Serviço de
Impressões de
Certificados

57

Serviços de
informática

58

Serviços de
informática

dia 25 de abril, bem como
outras divulgações de demais
campanhas do CRCAC em
outdoors, busdoors, rádio,
televisão, site e redes sociais.
Impressão de Certificados para
solenidade de entrega de
carteiras
de
registro
profissional, bem como para os
palestrantes.
Manutenção do contrato de
consultoria e locação de
sistemas utilizados no âmbito
dos sistemas CRCs/CFC - SPW.
Manutenção do contrato de
consultoria e execução de
atividades de Tecnologia da
Informação no âmbito dos
sistemas CRCs/CFC.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$ 700,00

R$ 700,00

-

6.3.1.3.01.01.002

1001/3012

Diversos

jan/21

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$16.636,86

R$8.318,43

R$8.318,43

6.3.1.3.02.01.005

5002

Administrativo

jun/21

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$17.250,00

R$7.187,50

R$10.062,50

6.3.1.3.02.01.005

5002

Administrativo

jul/21

LEGENDA:
METODOLOGIA:
Valor Estimado Orçamento 2022 - Orçamento 2022: Não haverá previsão de orçamento considerando que o contrato a ser aditivo/exaurido compreende somente o exercício de 2021.
Valores no PAC ≠ Plano de Trabalho/ Orçamento - O Valor diverge do que consta no Plano de Trabalho, pois será complementado com suplementação no decorrer do exercício.
Itens 11, 15, 43 e 44 - Será custeado pelo CFC. Deliberação CFC - CDO nº 164/2020, 190/2020, 119/2020 e 164/2020 respectivamente.
Item 36 - Valor será coberto pelas inscrições que o CRCAC receberá com a realização do Concurso Público.
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