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PORTARIA Nº 

CRC-CE – 229/2022 

 

APROVA O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DO CEARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2023. 

 

  O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 

CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO as atribuições dispostas no art. 16, XIII, da Resolução 

CRCCE nº 584/2012, que dispõe sobre o Regimento Interno do Órgão; 

CONSIDERANDO a necessidade de controlar e monitorar as 

contratações que serão realizadas em 2023; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º -  Fica instituído o PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO 

CRCCE (PCA), para o exercício de 2023, conforme anexo desta Portaria. 

Art. 2º -  A efetiva implantação do Plano de Contratações Anual está 

condicionada à Proposta Orçamentária Anual do CRCCE. 

Art. 3º  Compete aos Departamentos do CRCCE inserir os dados do 

planejamento, acompanhar, monitorar e informar as ações executadas relativas às 

contratações à Superintendência do CRCCE, que será responsável por verificar a 

necessidade de adoção de medidas preventivas ou corretivas e submetê-las à 

Presidência do CRCCE. 

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Fortaleza(CE), 05 de dezembro de 2022. 

 

FELLIPE MATOS GUERRA 

PRESIDENTE 

mailto:conselho@crc-ce.org.br


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

VALOR ESTIMADO DA 
CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

VALOR ESTIMADO 
ORÇAMENTO 2023

DIFERENÇA ENTRE O VALOR 
ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E 

O ORÇAMENTO

DATA PRETENDIDA PARA A 
CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

GRAU DE 
PRIORIDADE CONTAS CONTÁBEIS DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL PROJETO UNIDADE DEMANDANTE - 

RESPONSÁVEL OBSERVAÇÃO

1 Imprimir e enviar aos profissionais boletos para pagamento de anuidades através da
cobrança bancária. Impressos Gráficos - Boletos  CONTRATAÇÃO R$315,00 R$315,00 R$0,00 out/23 Alto 6.3.1.3.02.01.044  1005 TI

R$14.715,00 R$14.715,00 R$0,00 6.3.1.3.02.01.034 1005  COBRANÇA 

R$35.000,00 R$35.000,00 R$0,00 6.3.1.3.02.01.034 2001  FISCALIZAÇÃO 

3 Suprir demanda de deslocamento de servidores para serviço dos Setores
Fiscalização/Desenvolvimento Profissional. Fornecimento de combustível  CONTRATAÇÃO R$3.194,67 R$3.194,67 R$0,00 fev/23 Médio 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2001 FISCALIZAÇÃO/DESPROF

R$2.500,00 R$2.500,00 R$0,00 6.3.1.3.02.01.023 2001 FISCALIZAÇÃO

R$2.500,00 R$2.500,00 R$0,00 6.3.1.3.02.01.023 5012  DESPROF 

Médio
R$1.000,00 R$1.000,00 R$0,00 6.3.1.3.02.01.031 5012 DESPROF

R$18.000,00 R$18.000,00 R$0,00 6.3.1.3.02.04.002 2007

R$5.000,00 R$5.000,00 R$0,00 6.3.1.3.02.04.002 3005

R$7.000,00 R$7.000,00 R$0,00 6.3.1.3.02.04.002 3007

R$2.000,00 R$2.000,00 R$0,00 6.3.1.3.02.04.002 3014

R$2.097,44 R$2.097,44 R$0,00 6.3.1.3.02.04.003 3005

R$5.000,00 R$5.000,00 R$0,00 6.3.1.3.02.04.003 3014

Passagens Funcionários R$7.500,00 R$7.500,00 R$0,00 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS FUNCIONÁRIOS 3005

7 Participação do CRCCE no Encontro da Mulher na cidade de Manaus-AM. Locação de Stand  CONTRATAÇÃO R$30.000,00 R$30.000,00 R$0,00 set/23 Médio 6.3.1.3.02.01.026 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 3005 DESPROF

8 Necessidade de promover a imagen institucional do CRCCE através de diversas mídias. Serviço de Divulgação Institucional  CONTRATAÇÃO R$10.000,00 R$10.000,00 R$0,00 mai/23 Alto 6.3.1.3.02.01.018 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 2006 FISCALIZAÇÃO

9
Custear parte das despesas dos colaboradores com o deslocamento residência
trabalho e vice-versa por meio de sistema de transporte coletivo público urbano ou
intermunicipal.

Fornecimento Vale Transporte  CONTRATAÇÃO R$4.968,00 R$4.968,00 R$0,00 jun/23 Alto 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE/AUXILIO TRANSPORTE 2013 RH

10 Necessidade de garantir o fornecimento do benefício aos servidores do Órgão, por não
receberem na forma de pecúnia. Fornecimento Vale Alimentação  RENOVAÇÃO R$406.296,00 R$406.296,00 R$0,00 jul/23 Alto 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 2013 RH

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 6 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 6 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

11

A intenção precípua da Administração é oferecer uma assistência à saúde eficiente e
digna, seja na atividade funcional, seja na vida privada e reduzir ou minimizar os
efeitos danosos das doenças sobre a continuidade e qualidade do desempenho
funcional.

Plano de Saúde  RENOVAÇÃO R$816.713,14 R$816.713,14 R$0,00 out/23 Alto 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE 2013 RH
Considerou-se um reajuste de 8%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 9 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 3 meses do novo contrato, com reajuste de 8%.

12 Contratação de palestrante renomado para solenidade de posse da diretoria do CRCCE. Serviços de Palestrantes/Instrutores  CONTRATAÇÃO R$20.000,00 R$20.000,00 R$0,00 mar/23 Baixo 6.3.1.3.02.01.004 SERVIÇOS DE INSTRUTORES 3014 DESPROF

13 Promover a divulgação de eventos, cursos, palestras e notícias de interesse do público
do CRCCE. Publicidade  CONTRATAÇÃO R$25.000,00 R$25.000,00 R$0,00 ago/23 Baixo 6.3.1.3.02.01.018 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 3018 ASSESSORIA IMPRENSA

14 Publicar no Diário Oficial da União todos os atos normativos do CRCCE, quando da sua
obrigatoriedade, editados pela Imprensa Nacional, em cumprimento a Constituição Publicações no Diário Oficial da União  RENOVAÇÃO R$40.000,00 R$40.000,00 R$0,00 fev/23 Alto 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS 3018 JURÍDICO

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 1 mês do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023 e
os 11 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

15 Concessão de uso de sistema de informática para acompanhamento cadastral com
manutenção e atualização. Concessão de uso do sistema SPW  RENOVAÇÃO R$75.000,00 R$75.000,00 R$0,00 jun/23 Alto 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5001 TI

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 5 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 7 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

Serviço mão de obra - Técnico TI R$90.015,00 R$90.015,00 R$0,00 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 5002 TI

Serviço mão de obra - Zeladoria R$89.202,00 R$89.202,00 R$0,00 6.3.1.3.02.01.008 SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO JARDINAGEM 5008 SUPERINTENDENCIA

Serviço mão de obra - Portaria R$46.240,00 R$46.240,00 R$0,00 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 5001 SUPERINTENDENCIA

Necessidade de cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e
internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para os
Conselheiros e colaboradores do Sistema CFC/CRC´s.

6 SECRETARIA
Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária, foi
considerado 2 meses do contrato assinado em 2022 que irá vencer em 2023
e os 10 meses do novo contrato, com o reajuste de 10%.

PASSAGENS CONSELHEIROS

Médiomar/23 RENOVAÇÃO 

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2023 

5 Manutenção de veículosZelar pelo patrimônio do CRCCE e garantir o bem estar dos passageiros.  CONTRATAÇÃO mai/23

Expedir, transportar e entregar objetos de correspondência. Serviços de postagens de documentos Alto POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA

Passagens Conselheiros

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária, foi
considerado um mês do contrato assinado em 2022 que irá vencer em 2023
e os 11 meses do novo contrato, com o reajuste de 10%.

4
Proporcionar maior segurança no caso de envolvimento dos veículos em sinistros,
possibilitando maior facilidade na recuperação e no ressarcimento de possíveis danos
que possam ocorrer.

Seguro automóveis  CONTRATAÇÃO dez/23 Alto SEGUROS DE BENS MÓVEIS

2  RENOVAÇÃO fev/23

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 5 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 7 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

16

Impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração
procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo,
sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, visando a
economicidade, efetividade e suporte às atividades finalistas do CRCCE. Por essa razão,
realizamos contratação de empresa especializada em serviços de mão de obra
terceirizada, para os cargos de Porteiro, Técnico TI e Zeladores.

 RENOVAÇÃO jun/23 Alto

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
6.3.1.3.02.01.031 2001 FISCALIZAÇÃO

Passagens Colaboradores PASSAGENS COLABORADORES

R$1.000,00 R$1.000,00 R$0,00



17

Para impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração
procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo,
sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, visando a
economicidade, efetividade e suporte às atividades finalistas do CRCCE. Por esta razão,
realizaremos contratação de empresa especializada em serviços de mão de obra
terceirizada para atividades no Setor de Cobrança.

Terceirização - Operador de Atendimento da 
Cobrança  RENOVAÇÃO R$87.530,00 R$87.530,00 R$0,00 nov/23 Alto 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 5001 COBRANÇA

No cálculo da dotação orçamentária foi considerado 10 meses do contrato
assinado em 2022, que vencerá em 2023 e os 2 meses do novo contrato
com reajuste de 10%.

18 Necessidade de gerenciamento e guarda adequada do patrimônio arquivísitico do
CRCCE Organização Arquivo  CONTRATAÇÃO R$169.858,00 R$76.000,00 R$93.858,00 abr/23 Alto 6.3.1.3.02.01.021 ORGANIZAÇÃO ARQUIVO 5001 SUPERINTENDENCIA No cálculo da dotação orçamentária foi considerado os últimos 4 meses do

contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023.

19 Evitar a possível perca de prazos judiciais, garantindo os interesses do CRCCE, pois
viabiliza o acompanhamento e andamento dos processos judiciais. Informações eletrônicas judiciais  RENOVAÇÃO R$1.200,00 R$1.200,00 R$0,00 fev/23 Alto 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 5001 JURÍDICO

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 1 mês do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023 e
os 11 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

20
A contratação se dá em função dos serviços serem de segurança, necessários à
Administração para a preservação do patrimônio público e desempenho de suas
atividades.

Seguro da Sede CRCCE  CONTRATAÇÃO R$4.000,00 R$4.000,00 R$0,00 dez/23 Alto 6.3.1.3.02.01.024 SEGURO BENS IMÓVEIS 5001 SUPERINTENDENCIA

21 Necessidade de reduzir os custos operacionais. Locação de impressoras  RENOVAÇÃO R$20.000,00 R$20.000,00 R$0,00 set/23 Médio 6.3.1.3.02.01.026 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 5001 TI

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 8 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 4 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

22
Necessidade de utilização de serviços On-line como Decore Eletrônica, Certidões,
Fiscalização Eletrônica, Uploads, arquivos para prestar contas da Decore Eletrônica,
Sistema de Processos do Registro (SPER).

Hospedagem de dados on line  CONTRATAÇÃO R$7.450,00 R$7.450,00 R$0,00 mar/23 Médio 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5002 TI

23 Atualização e criação de conteúdos, integração com redes sociais e otimização para
sites de busca. Atualização e manutenção de site  CONTRATAÇÃO R$11.500,00 R$11.500,00 R$0,00 set/23 Médio 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5002 TI

24

Com a necessidade cada vez maior na segurança dos dados, o serviço de Backup nas
nuvens se torna extremamente necessário para podermos ter um backup fora da sede
física do CRCCE, e com a possibilidade de retorno dos dados com maior brevidade e
sem prejuízos maiores em relação aos dados.

Serviço de Backup em nuvem  RENOVAÇÃO R$4.000,00 R$4.000,00 R$0,00 dez/23 Médio 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5002 TI
Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 11 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e 1 mês do novo contrato, com reajuste de 10%.

25

A contratação se deve em razão da necessidade do envio de boletos para os
profissionais/sociedades que tenham parcelamentos ativos junto ao CRCCE.
Atualmente o serviço é feito de forma manual pelo setor, correspondendo ao disparo
de mais de 2 mil boletos por mês. Acrescentando a isso, será feita também a
contratação do serviço com envio de boletos através de SMS com a intenção de ser
mais uma forma de cobrança mais célere e eficaz para o Conselho Regional de
Contabilidade do Ceará – CRCCE.

Envio de boletos  CONTRATAÇÃO R$12.750,00 R$12.750,00 R$0,00 jul/23 Alto 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5002 TI

26 Necessidade de serviço especializado de informática que oferece recurso de
otimização de atividades Assinatura Zoom  CONTRATAÇÃO R$1.200,00 R$1.200,00 R$0,00 ago/23 Alto 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 5002 TI

27 Necessidade de serviço especializado de informática que oferece recurso de
otimização de atividades Assinaturas Digitais  CONTRATAÇÃO R$1.800,00 R$1.800,00 R$0,00 mai/23 Médio 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 5002 TI

28 Necessidade de serviço especializado de informática que oferece recurso de
otimização de atividades Sistema de Agendamento  CONTRATAÇÃO R$9.800,00 R$9.800,00 R$0,00 mar/23 Médio 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 5002 TI

29 Necessidade de serviço especializado de informática que oferece recurso de
otimização de atividades Macrochat  RENOVAÇÃO R$3.300,00 R$3.300,00 R$0,00 set/23 Médio 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 5002 TI

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 8 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 4 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

30 Preservar a saúde e proteger a integridade dos colaboradores atuando na prevenção
de doenças relacionadas ao trabalho para reduzir seus índices e incidência e agravo. Elaboração de PCMSO, PPRA e ASO´s  RENOVAÇÃO R$12.000,00 R$12.000,00 R$0,00 mar/23 Alto 6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO 5004 RH

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 2 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 10 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

31
Esse investimento busca trazer eficiência e eficácia aos atos administrativos, inclusive
no que diz respeito a se alcançar, como as licitações buscam, a proposta mais
vantajosa e a promover o desenvolvimento nacional sustentável.

Treinamento/capacitação servidores: cursos 
RH e Brigada de Incêndio  CONTRATAÇÃO R$25.691,28 R$25.691,28 R$0,00 ago/23 Alto 6.3.1.3.02.01.011 SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APL 5005 RH

32 Contribuir decisivamente para prestação de um serviço público de qualidade, vez que
facilita a comunicação e agiliza a troca de informações em tempo real. Fornecimento de telefonia fixa  RENOVAÇÃO R$7.300,00 R$7.300,00 R$0,00 dez/23 Alto 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5006 SUPERINTENDENCIA

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 11 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em
2023 e 1 mês do novo contrato, com reajuste de 10%.

33 Aprimorar a imagem institucional aos profissionais e usuários através do atendimento
especializado. Serviço de áudio telefônico  RENOVAÇÃO R$1.500,00 R$1.500,00 R$0,00 fev/23 Alto 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5006 SUPERINTENDENCIA

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 1 mês do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023 e
11 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

34
Suprir as necessidades de comunicação via Internet, com a finalidade de realizar os fins 
específicos do Órgão que são o registro e, em especial, a fiscalização dos profissionais
da Contabilidade.

Serviço de Internet  RENOVAÇÃO R$24.000,00 R$24.000,00 R$0,00 dez/23 Alto 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇO DE INTERNET 5006 TI
Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 11 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em
2023 e 1 mês do novo contrato, com reajuste de 10%.

35

Divulgação de eventos, cursos, palestras, notícias de interesse do público; serviço de
acesso remoto ao servidor da Data Center provedor, para podermos enviar
automaticamente as atualizações e/ou manutenções para o site e para os aplicativos
de envio de email em mala direta.

Hospedagem de site e envio de e-mails  RENOVAÇÃO R$4.800,00 R$4.800,00 R$0,00 out/23 Alto 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇO DE INTERNET 5006 TI
Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 9 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 3 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

36

A ausência de tratamento e a disposição final inadequada desses resíduos, pode
ocasionar consequências graves, como a contaminação do solo, do lençol freático e
das águas superficiais, como rios, mares e córregos, além de contribuírem para a
proliferação de inúmeros vetores transmissores de doenças e a contaminação de
catadores.

Coleta de resíduos  RENOVAÇÃO R$5.400,00 R$5.400,00 R$0,00 fev/23 Alto 6.3.1.3.02.01.008 SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM 5008 SUPERINTENDENCIA
Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 1 mês do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023 e
os 11 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

37
Em virtude do dever que recai sobre o gestor ou administrador público de zelar pelo
erário, como também, pela integridade física dos servidores, contabilistas,
conselheiros e visitantes de modo geral.

Segurança monitorada e manutenção de CFTV  RENOVAÇÃO R$4.000,00 R$4.000,00 R$0,00 nov/23 Alto 6.3.1.3.02.01.009 SERVIÇO SEGURANÇA PREDIAL PREVENTIVA 5008 SUPERINTENDENCIA
Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 10 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em
2023 e os 2 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

38
Diante da atual conjuntura em que a vulnerabilidade da segurança pública impede
uma ação mais eficiente na preservação do patrimônio público, torna-se necessária a
contratação de serviços especializados para a sede do CRCCE em Sobral. 

Monitoramento Delegacia de Sobral  CONTRATAÇÃO R$5.750,00 R$5.750,00 R$0,00 mai/23 Alto 6.3.1.3.02.01.009 SERVIÇO SEGURANÇA PREDIAL PREVENTIVA 5008 DELEGACIA DE SOBRAL

39
Contratação com a finalidade de manter as condições originais de operação dos
extintores existentes na sede do CRCCE, após sua utilização ou quando requerido por
uma inspeção.

Recarga dos extintores da Sede do CRCCE  CONTRATAÇÃO R$2.000,00 R$2.000,00 R$0,00 jun/23 Alto 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS 5008 SUPERINTENDENCIA

40 Redução significativa do risco de acidentes, tornando o local onde é instalado muito
mais seguro e funcional para acesso dos usuários. 

Manutenção preventiva e corretiva do 
elevador  CONTRATAÇÃO R$8.500,00 R$8.500,00 R$0,00 jul/23 Alto 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 5008 SUPERINTENDENCIA

41

Providenciar a execução do PMOC com empresa especializada e credenciada junto ao
CREA/CE, conforme orientação constante no Laudo de Vistoria Predial, de junho/2019.
O PMOC é exigido através da Lei Federal n° 13.589/2018, que dispõe sobre a
manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de
ambientes.

Plano de Manutenção, Operação e Controle 
do sistema de ar condicionado da Sede do 
CRCCE

 RENOVAÇÃO R$100.000,00 R$100.000,00 R$0,00 ago/23 Alto 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 5008 SUPERINTENDENCIA
Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 7 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 5 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

42 Considerando a necessidade de manter estrutura física adequada do prédio sede do
CRCCE Serviço de manutenção predial  CONTRATAÇÃO R$20.000,00 R$20.000,00 R$0,00 mai/23 Alto 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 5008 SUPERINTENDENCIA

43 Considerando a necessidade de fornecimento contínuo de energia elétrica para o
funcionamento normal das instalações da sede do CRCCE.

Fornecimento de energia elétrica para Sede e 
Delegacias do CRCCE  RENOVAÇÃO R$100.000,00 R$100.000,00 R$0,00 dez/23 Alto 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5008 SUPERINTENDENCIA

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 11 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em
2023 e 1 mês do novo contrato, com reajuste de 10%.



44
Garantir o fornecimento e tratamento de água e esgoto para sede do CRCCE, visando
atender os servidores, profissionais, colaboradores e demais frequentadores da
unidade.

Fornecimento de água e esgoto para Sede e 
Delegacias do CRCCE  RENOVAÇÃO R$10.000,00 R$10.000,00 R$0,00 mar/23 Alto 6.3.1.3.02.01.033 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5008 SUPERINTENDENCIA

Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 2 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 10 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

45 Necessidade de uso de aplicativo específico para pesquisa de preços Aquisição software (pesquisa de preços)  RENOVAÇÃO R$11.000,00 R$11.000,00 R$0,00 jan/23 Alto 6.3.2.1.05.01.002 SOFTWARES 5010 TI

46

Com a necessidade de acesso a serviços de email, drive, vídeo conferencia e outros,
existe a justificativa da contratação de empresa especializada a prestação de serviços
especializados para os serviços baseada na plataforma Google WorkSpace a qual irá
suprir as demandas necessários para otimizar o desempenho e ter segurança nos
dados.   

Ferramenta Google  RENOVAÇÃO R$27.000,00 R$27.000,00 R$0,00 abr/23 Alto 6.3.2.1.05.01.002 SOFTWARES 5010 TI
Considerou-se um reajuste de 10%. No cálculo da dotação orçamentária foi
considerado 3 meses do contrato assinado em 2022, que vencerá em 2023
e os 9 meses do novo contrato, com reajuste de 10%.

47 Garantir suprimento de materiais que fazem parte do estoque do Almoxarifado para
reposição e manutenção do atendimento interno. Material de Expediente  CONTRATAÇÃO R$10.000,00 R$10.000,00 R$0,00 fev/23 Alto 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5013 SECRETARIA

48
Atender os objetivos e demandas do CRCCE, que, além de fundamental importância,
permite maior transparência e visibilidade das ações e trabalhos realizados na
entidade. 

Material Gráfico  CONTRATAÇÃO R$1.000,00 R$1.000,00 R$0,00 mar/23 Alto 6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 5013 DESPROF

49 Entregar ao homenageado nas solenidades de entrega de carteiras aos novos
contabilistas com registro definitivo. Aquisição placas de homenagem  CONTRATAÇÃO R$10.000,00 R$10.000,00 R$0,00 abr/23 Médio 6.3.1.3.01.01.005 BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 5013 REGISTRO

50 Suprir a necessidade contínua, a fim de atender aos funcionários e usuários em geral. Fornecimento água mineral  CONTRATAÇÃO R$10.000,00 R$10.000,00 R$0,00 jan/23 Alto 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5013 SUPERINTENDÊNCIA

51 Garantir suprimento de materiais que fazem parte do estoque do Almoxarifado, para
reposição e manutenção do atendimento interno. Material de higiene, limpeza e conservação  CONTRATAÇÃO R$10.000,00 R$10.000,00 R$0,00 mar/23 Alto 6.3.1.3.01.01.016 MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5013 SUPERINTENDÊNCIA

52 Garantir suprimento de materiais que fazem parte do estoque do Almoxarifado para
reposição e manutenção do atendimento interno. Outros materiais de consumo  CONTRATAÇÃO R$1.000,00 R$1.000,00 R$0,00 out/23 Baixo 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5013 SUPERINTENDÊNCIA


