
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
Consumo de energia elétrica -

COSERN.

Distribuição de energia elétrica ao prédio

do CRC/RN.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$33.000,00 R$33.000,00 - 6.3.1.3.02.01.032 5008

Assessoria 

Técnica
jan/21

2

Contratação do serviço de

saneamento básico, captação,

tratamento e distribuição de água - 

CAERN.

Distribuição de água ao prédio do

CRC/RN pela CAERN, companhia que

detém a concessão dos serviços públicos

de saneamento básico, captação,

tratamento e distribuição de água no

estado do RN.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$7.200,00 R$7.200,00 - 6.3.1.3.02.01.033 5008
Assessoria 

Técnica
jan/21

3
Contratação do serviço de

telefonia fixa.
Canal de comunicação fixa institucional. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$8.500,00 R$8.500,00 - 6.3.1.3.02.01.036 5006

Assessoria 

Técnica
jan/21

4
Contratação do serviço de e-mail

marketing.

Para envio de até 250 e-mails mensais,

de forma que as informações cheguem

aos profissionais de contabilidade com

eficiência e agilidade.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$7.167,60 R$7.167,60 - 6.3.1.3.02.01.037 5006
Setor de 

Informática
jan/21

5

Contratação da prestação do

serviço de manutenção do

elevador.

Para garantir o bom funcionamento da

estrutura e preservar a vida útil,

operando com eficiência e segurança.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.983,20 R$2.983,20 - 6.3.1.3.02.01.030 5008 Patrimônio jan/21

6
Terceirização de serviços com

locação de mão-de-obra (ASG).

Para realização do serviço de limpeza e

conservação da sede do CRC/RN.
CONTRATAÇÃO PREGÃO R$43.875,36 R$43.875,36 - 6.3.1.3.02.01.008 5008 Patrimônio jan/21

7
Contratação da Empresa Brasileira

de Correios e Telégrafos.

Serviços de postagens de

correspondências administrativas, de

fiscalização e de cobrança. 

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$35.921,00 R$35.921,00 -
6.3.1.3.02.01.034 

6.3.1.3.02.01.035

1005 2001 

2002 5001

Secretaria da 

Presidência
jan/21

8

Contratação do serviço de

agenciamento de viagens, sob

demanda, compreendendo a

reserva, marcação, emissão de

bilhetes, remarcação e

cancelamento de passagens

aéreas nacionais e internacionais.

Atender à demanda do Conselho

Regional de Contabilidade do Rio Grande

do Norte.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$48.500,00 R$48.500,00 -

6.3.1.3.02.04.001 

6.3.1.3.02.04.002 

6.3.1.3.02.04.003

2001 2007 

3005 3007 

3008 3011 

3013 5005

Secretaria da 

Presidência
jan/21

9

Aquisição sob demanda de bens

de consumo do Gênero

Alimentício.

Atendimento das necessidades de

funcionamento básico durante o

expediente.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.939,28 R$1.939,28 - 6.3.1.3.01.01.015 5013 Almoxarifado jan/21

10

Aquisição de bens de consumo -

material de higiene, limpeza e

conservação.

Materiais indispensáveis para higiene

pessoal, bem como para conservação e

limpeza do prédio do CRC/RN.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$6.632,14 R$6.632,14 - 6.3.1.3.01.01.016 5013 Almoxarifado jan/21

11
Aquisição de bens de consumo -

materiais de expediente.

Materiais necessários ao

desenvolvimento das atividades

institucionais.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$6.059,51 R$6.059,51 - 6.3.1.3.01.01.001 5013 Almoxarifado jan/21

12

Serviços de Instrutores para apoio

à realização de eventos da área

contábil, considerando o

programa de Gestão de Educação

Continuada.

Em cumprimento à finalidade

institucional, visando fomentar o apoio

do sistema em açoes que estimulem o

aperfeiçoamento e a busca da excelência

do conhecimento e do desempenho do

profissional da Contabilidade.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$1.200,00 R$1.200,00 - 6.3.1.3.02.01.004 3005
Setor de 

DesenProf
jan/21

13

Aquisição de máquinas e

equipamentos necessários ao

CRC/RN.

Visando oferecer conforto e melhor

estrutura operacional à realização das

atividades institucionais.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.000,00 R$2.000,00 - 6.3.2.1.03.01.002 5009

Setor de 

Informática / 

Patrimônio

jan/21

14

Aquisição de equipamentos de

processamento de dados (02

scanners) para o setor de

Registro.

Visando a modernização do parque de

informática de forma a mantê-lo

compatível com as necessidades de

segurança e agilidade das informações e

com o controle efetivo de processos.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.200,00 R$1.200,00 - 6.3.2.1.03.01.006 5010
Setor de 

Informática
jan/21

15 Aquisição de softwares.

Visando a modernização do parque de

informática de forma a mantê-lo

compatível com as necessidades de

segurança e agilidade das informações e

com o controle efetivo de processos.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$3.000,00 R$3.000,00 - 6.3.2.1.05.01.002 5010
Setor de 

Informática
jan/21

16

Aquisição de veículos, por meio

da adesão ao projeto de

renovação da frota de veículos do

CFC.

Atualização da frota de veículos para

oferecer maior segurança aos usuários e

reduzir custo com manutenções.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$1.000,00 R$1.000,00 - 6.3.2.1.03.01.005 5011

Diretoria 

Administrativa 

Operacional

jan/21

17 Locação de imóvel comercial.
Para funcionamento do Memorial Ulisses

Celestino de Góis.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$8.920,80 R$8.850,00 R$1.486,80 6.3.1.3.02.01.027 3019

Setor de 

DesenProf
mar/21

18

Contratação do serviço de

Hospedagem de e-mails e

arquivos web do CRC/RN.

Necessidade de hospedagem de e-mails

institucionais e arquivos web.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.506,68 R$2.437,68 R$758,97 6.3.1.3.02.01.005 5002

Setor de 

Informática
abr/21

19
Contratação do serviço de

manutenção do servidor.

Necessidade de suporte e gestão através

de sistema de rede/proxy/firewall via

acesso remoto, provendo proteção ao

servidor do CRC/RN contra invasões.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$12.540,00 R$12.220,17 R$3.518,16 6.3.1.3.02.01.029 5002
Setor de 

Informática
abr/21

20
Contratação do serviço de

telefonia móvel.

Canal de comunicação móvel

institucional.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$6.657,60 R$8.500,04 R$2.219,20 6.3.1.3.02.01.036 5006

Secretaria da 

Presidência
mai/21

21

Fornecimento, administração e

gerenciamento de Vale

Alimentação e ou Vale Refeição. 

Benefício de natureza exclusivamente

alimentar, conforme política de

valorização do funcionário e em atenção

ao Plano de Alimentação do Trabalhador

(PAT).

RENOVAÇÃO PREGÃO R$115.850,20 R$113.551,58 R$48.270,92 6.3.1.1.01.03.002 2013 Setor Pessoal jun/21

22
Contratação de Agente de

Integração de Estágio.

Intermediação de estudantes de ensino

superior, que queiram adquirir

experiência profissional nas

competências institucionais do CRC/RN.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.440,00 R$1.440,00 R$600,00 6.3.1.3.02.01.012 2013 Setor Pessoal jun/21

23

Contratação do serviço de

internet banda larga fixa através

de link dedicado de infraestrutura

de fibra óptica e tecnologia

Gepon.

Necessidade de conexão e acesso à

internet banda larga.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$10.824,00 R$10.367,53 R$5.021,14 6.3.1.3.02.01.037 5002

Setor de 

Informática
jun/21
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24

Contratação da prestação de

serviços de análise, programação,

conversão, consultoria e

manutenção dos sistemas de

processamento de dados.

Necessidade de aquisição de sistema

administrativo gerenciador das

atividades exercidas pelo CRC/RN.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$44.499,59 R$43.286,59 R$18.541,50 6.3.1.3.02.01.005 5002
Setor de 

Informática
jun/21

25

Contratação do serviço de

Assistência Médico-Ambulatorial

e Hospitalar com Obstetrícia -

Plano de Saúde.

Benefício proporcionado aos

funcionários para assistência médica, por

meio de plano saúde, com vistas à

composição de um quadro funcional

saudável, motivado e produtivo.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$56.422,21 R$53.857,57 R$28.211,11 6.3.1.1.01.03.003 2013 Setor Pessoal jul/21

26
Contratação de prestação de

Serviços Odontológicos.

Contribuir para saúde bucal dos

funcionários
RENOVAÇÃO PREGÃO R$2.300,76 R$2.196,18 R$1.150,38 6.3.1.1.01.03.004 2013 Setor Pessoal jul/21

27

Contratação da prestação do

serviço de segurança eletrônica

por meio dos sistemas de

sensores, cerca elétrica e CFTV.

Necessidade de proteção patrimonial e

segurança nas instalações, móveis,

equipamentos e documentos constantes

na sede do CRC/RN.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$15.576,00 R$14.868,00 R$7.788,00
6.3.1.3.02.01.009 

6.3.1.3.02.01.026
5008 5001 Patrimônio jul/21

28

Contratação de empresa para

fornecimento de água mineral,

sem gás.

Atender as demandas de consumo dos

funcionários e visitantes do CRC/RN,

visando manter a saúde e o bem estar de

todos.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.389,20 R$2.262,50 R$1.393,70 6.3.1.3.01.01.015 5013 Almoxarifado ago/21

29

Contratação da prestação do

serviço em hospedagem,

manutenção e aperfeiçoamento

do site do CRC/RN.

Necessidade de hospedar, manter e

aperfeiçoar o site do CRC/RN.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.980,00 R$1.875,00 R$1.155,00 6.3.1.3.02.01.005 5002

Setor de 

Informática
ago/21

30
Contratação de Seguro

Automotivo.

Visa resguardar a Instituição, de

ocorrências que possam causar danos ao

patrimônio, bem como a terceiros,

condutores e passageiros que utilizam os

veículos do CRC/RN.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.412,90 R$2.412,90 - 6.3.1.3.02.01.023 5012 Patrimônio ago/21

31

Contratação de franquia mensal

de 15.000 cópias / impressões

com a concessão e manutenção

de impressoras a laser e 01

scanner.

Atender a demanda de impressão e

digitalização de documentos do CRC/RN.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$10.560,00 R$9.840,00 R$7.920,00 6.3.1.3.02.01.045 5001

Setor de 

Informática
out/21

32

Contratação do serviço de

abastecimento de combustíveis,

por meio de cartão combustível.

Garantir a circulação da frota de veículos

do CRC/RN.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$14.364,00 R$13.851,00 R$10.773,00 6.3.1.3.01.02.001

2001 2002 

5012
Transporte out/21

33
Aquisição de software de

antivírus.

Aquisição necessária para satisfazer as

necessidades de proteção e segurança da

informação contra vírus e outros tipos de

contaminações eletrônicas no servidor

ou na rede.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$2.431,57 R$2.431,57 - 6.3.1.3.01.01.009 5013
Setor de 

Informática
out/21

34

Realização do teste de

estanqueidade com elaboração

do Laudo de aceitação do sistema

de hidrantes, inclusive ART do

profissional habilitado.

O Laudo de Aceitação do Sistema de

Hidrantes é exigência do Corpo de

Bombeiros Militar do RN, quando da

renovação do Auto de Vistoria do Corpo

de Bombeiros (AVCB), conforme

Instrução Técnica 01/2018 -

Procedimentos Administrativos - Parte II

– Orientações para licenciamento.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.340,00 R$1.340,00 - 6.3.1.3.02.01.022 5001
Assessoria 

Técnica
out/21

35 Contratação de Seguro Predial.
Visa proteger o patrimônio, prevenindo

dos riscos e eventuais sinistros.
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.502,95 R$1.502,95 - 6.3.1.3.02.01.024 5008 Patrimônio nov/21

36
Realização de exames periódicos

dos funcionários

Em conformidade com a Norma

Regulamentadora nº 7, todos os

funcionários registrados pelo regime da

CLT são obrigados a realizar o exame

médico periódico, visando trazer

segurança, tanto para o empregado

quanto para o regional. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$690,00 R$690,00 - 6.3.1.3.02.01.010 5004 Setor Pessoal nov/21

37
Manutenção (2º nível - recarga)

dos extintores de incêndio.

Manutenção de caráter preventivo e

corretivo, com a finalidade de manter as

condições de operação dos extintores de

incêndio do prédio.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$531,50 R$531,50 - 6.3.1.3.02.01.029 5008
Assessoria 

Técnica
nov/21

38

Contratação do serviço de

inspeção e manutenção das

mangueiras de incêndio.

De acordo com a Norma ABNT NBR

12779, toda mangueira de incêndio deve

ser inspecionada a cada 06 meses e ser

submetida a ensaio hidrostático /

manutenção a cada 12 meses.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$831,67 R$831,67 - 6.3.1.3.02.01.029 5008
Assessoria 

Técnica
nov/21



METODOLOGIA:

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

Item 8
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Item 10
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Item 12

Item 13

Item 14

Item 15

Item 16

Item 17

Item 18

Item 19

Item 20

Item 21

Item 22

Item 23

Item 24

Item 25

Item 26

Item 27

Item 28

a -  Contratação de Instrutores para apoio à realização de eventos da área contábil:

b - Orçamento 2021: pagamento em parcela única em janeiro/2021 = R$ 1.200,00.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que o pagamento é feito em parcela única em 2021.

a - A prestação do serviço atual é de R$ 30.000,00, mas em janeiro de 2021 há previsão de reajuste. Considerando que o reajuste é de 10% na contratação, temos:

b - Orçamento 2021: Janeiro a dezembro/2021 - R$30.000,00 X 1,10 = R$ 33.000,00.

c - Orçamento 2022: Não haverá previsão de orçamento considerando que o contrato compreende somente o exercício de 2021.

a - A prestação do serviço atual é de R$ 6.000,00, mas em janeiro de 2021 há previsão de reajuste. Considerando que o reajuste é de 20% na contratação, temos:

b - Orçamento 2021: Janeiro a dezembro/2021 - R$6.000,00 X 1,20 = R$ 7.200,00.

c - Orçamento 2022: Não haverá previsão de orçamento considerando que o contrato compreende somente o exercício de 2021.

a - A prestação do serviço atual é de R$ 12.000,00, mas em janeiro de 2021 há previsão de redução no valor da nova contratação. Considerando redução de, aproximadamente, 29%, temos:

b - Orçamento 2021: Janeiro a dezembro/2021 - R$8.500,00.

c - Orçamento 2022: Não haverá previsão de orçamento considerando que a contratação corresponde somente ao exercício de 2021.

a - O contrato atual é de R$ 2.712,00 (assinado em 2020), mas em janeiro de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 10%, temos:

b - Orçamento 2021: R$ 2.712,00 X 1,10 = R$ 2.983,20, considerando que a vigência finaliza em 01/01/2022.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que a vigência finaliza em 01/01/2022

a - O contrato atual é de R$ 14.160,00 (assinado em 2020), mas em julho de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 10%, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a junho/2021 corresponde a 6/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$ 14.160,00/12 meses X 6 meses = R$ 7.080,00 e 6/12 avos referente ao novo contrato a ser firmado com 10% de reajuste referente ao período de julho a 

dezembro/2021 - R$ 14.160,00/12 meses X 1,10 X 6 meses = R$ 7.788,00. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 14.868,00.

c - Orçamento 2022: janeiro a junho/2022 corresponde a 6/12 avos do contrato a ser firmado - R$ 15.576,00/12 meses X 6 meses = R$ 7.788,00.

a - O contrato atual é de R$ 8.496,00 (assinado em 2020), mas em março de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 5%, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a fevereiro/2021 corresponde a 2/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$ 8.496,00/12 meses X 2 meses = R$ 1.416,00 e 10/12 avos referente ao novo contrato a ser firmado com 5% de reajuste referente ao período de março a 

dezembro/2021 - R$ 8.496,00/12 meses X 1,05 X 10 meses = R$ 7.434,00. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 8.850,00.

c - Orçamento 2022: janeiro a fevereiro/2022 corresponde a 2/12 avos do contrato a ser firmado - R$ 8.920,80/12 meses X 2 meses = R$ 1.486,80.

a - O contrato atual é de R$ 40.067,02. (assinado em 2020), sendo considerado reajuste de 7% nas parcelas de janeiro a maio de 2021. Com base nisso, há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 7%, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a maio/2021 do contrato assinado em 2020, corresponde a R$ 3.465,70 X 5 meses = R$ 17.328,50. Junho a dezembro/2021, referente ao novo contrato a ser firmado com 7% de reajuste  - R$ 3.465,70 X 1,07 X 7 meses = R$ 

25.958,09. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 43.286,59.

c - Orçamento 2022: janeiro a maio/2022 do contrato a ser firmado - R$ 3.465,70 X 1,07 X 5 meses = R$ 18.541,50.

a - O valor para aquisição dos produtos para utilização em 2020 foi R$ 5.392,00. Considerando o reajuste de, aproximadamente, 23% na nova aquisição, temos:

b - Orçamento 2021: R$ 6.632,14, considerando que todas as entregas ocorrerão em 2021.

c - Orçamento 2022: Não haverá previsão de orçamento considerando que a aquisição compreende somente o exercício de 2021.

a - O contrato atual leva em consideração a tabela de preços dos serviços contratados e foi estimado no orçamento de 2020 o valor de R$ 41.411,00 (assinado em 2018), mas em janeiro de 2021 há previsão de nova contratação com redução no orçamento:

b - Orçamento 2021: janeiro a dezembro/2021 - R$ 35.921,00.

c - Orçamento 2022: não há previsão de orçamento.

a - O contrato atual é de R$ 8.094,00, sendo emergencial de 90 dias. Há previsão de contratação por meio de pregão, ainda em dezembro de 2020, no valor de 43.875,36. Dessa forma, temos:

b - Orçamento 2021: Janeiro a dezembro/2021 - R$3.656,28 X 12 = R$ 43.875,36. Considerando o valor médio mensal estimado em R$ 3.656,28, com base na cotação realizada pelo Setor de Compras, incluindo insalubridade de 40% sobre o salário.

c - Orçamento 2022: Não haverá previsão de orçamento.

a - O CRC/RN não possui contrato vigente em 2020. Porém, há previsão de contratação por meio de pregão. Dessa forma temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a dezembro/2021 - R$ 48.500,00.

c - Orçamento 2022: não há previsão de orçamento.

a - O contrato atual é de R$ 6.516,00 (assinado em 2020), mas em janeiro de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 10%, temos:

b - Orçamento 2021: R$ 6.516,00 X 1,10 = R$ 7.167,60, considerando que a vigência finaliza em 01/01/2022.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que a vigência finaliza em 01/01/2022.

LEGENDA:

a - O contrato atual (em seu 3º Termo Aditivo) é de R$ 115.348,68 (assinado em 2020), sendo considerado 23 funcionários recebendo o benefício mensal de R$417,93, cada. Porém, houve a redução de 01 funcionário, então, em 2021 serão considerados 22 

funcionários. Em junho de 2021 há previsão de reajuste em 5% na renovação. Dessa forma, temos: 

b - Orçamento 2021: janeiro a maio/2021 corresponde a 5/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$417,93 X 22 funcionários X 5 meses = R$ 45.972,30 e 7/12 avos referentes ao contrato a ser aditivado em 5% referente ao período de junho a dezembro/2021 

- R$417,93 X 1,05 X 22 funcionários X 7 meses = R$ 67.579,28. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 113.551,58.

c - Orçamento 2022: janeiro a maio/2022 corresponde a 5/12 avos do contrato a ser aditivado - R$417,93 X 1,05 X 22 funcionários X 5 meses = R$ 48.270,92.

a - O contrato atual é de R$ 12.184,92 (assinado em 2020), mas em maio de 2021 há previsão de redução no valor da nova contratação. Considerando redução de, aproximadamente, 45%, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a abril/2021 corresponde a 4/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$ 12.184,92/12 meses X 4 meses = R$ 4.061,64 e 8/12 avos referente ao novo contrato a ser firmado com redução de 45% referente ao período de maio a 

dezembro/2021 - R$ 6.657,60/12 meses X 8 meses = R$ 4.438,40. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 8.500,04.

c - Orçamento 2022: janeiro a abril/2022 corresponde a 4/12 avos do contrato a ser firmado - R$ 6.657,60/12 meses X 4 meses = R$ 2.219,20.

a - O contrato atual (em seu 2º Termo Aditivo) é de R$ 165.101,76 (assinado em 2020), considerando os funcionários e seus dependentes. Entretanto, o CRC/RN arca com o pagamento de 50% do valor relativo aos funcionários, sendo esse o valor de R$ 

51.292,92. Em julho de 2021 há previsão de reajuste em 10% na renovação. Dessa forma, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a junho/2021 corresponde a 6/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$ 51.292,92/12 meses X 6 meses = R$ 25.646,46 e 6/12 avos referente ao contrato a ser aditivado em 10% referente ao período de julho a dezembro/2021 - 

R$ 51.292,92/12 meses X 1,10 X 6 meses = R$ 28.211,11. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 53.857,57.

c - Orçamento 2022: janeiro a junho/2022 corresponde a 6/12 avos do contrato a ser aditivado - R$ 51.292,92/12 meses X 1,10 X 6 meses = R$ 28.211,11.

a - O contrato atual (em seu 2º Termo Aditivo) é de R$ 7.768,80 (assinado em 2020), considerando os funcionários e seus dependentes. Entretanto, o CRC/RN arca com o pagamento de 50% do valor relativo aos funcionários, sendo esse o valor de R$ 2.091,60. 

Em julho de 2021 há previsão de reajuste em 10% na renovação. Dessa forma, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a junho/2021 corresponde a 6/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$ 2.091,60/12 meses X 6 meses = R$ 1.045,80 e 6/12 avos referente ao contrato a ser aditivado em 10% referente ao período de julho a dezembro/2021 - R$ 

2.091,60/12 meses X 1,10 X 6 meses = R$ 1.150,38. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 2.196,18.

c - Orçamento 2022: janeiro a junho/2022 corresponde a 6/12 avos do contrato a ser aditivado - R$ 2.091,60/12 meses X 1,10 X 6 meses = R$ 1.150,38.

a - O contrato atual é de R$ 2.109,50 (assinado em 2020), considerando uma redução no consumo inicial devido à data de retorno ao trabalho de forma presencial, em virtude do Covid-19. O consumo médio mensal é estimado em 30 garrafões de 20L e 5 

pacotes de garrafas pet de 500ml; assim, o valor anual é estimado em R$2.172,00. Em agosto de 2021 há previsão de reajuste em 10% na nova contratação. Dessa forma, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a julho/2021 corresponde a 7/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$ 2.172,00/12 meses X 7 meses = R$ 1.267,00 e 5/12 avos referente ao novo contrato a ser firmado com 10% de reajuste referente ao período de agosto a 

dezembro/2021 - R$ 2.172,00/12 meses X 1,10 X 5 meses = R$ 995,50. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 2.262,50.

c - Orçamento 2022: janeiro a julho/2022 corresponde a 7/12 avos do novo contrato a ser firmado - R$ 2.172,00/12 meses X 1,10 X 7 meses = R$ 1.393,70.

a - O contrato atual é de R$ 720,00 (assinado em 2020), considerando 01 estagiário, no valor de R$60,00 por estagiário por mês; havendo previsão de contratação de mais um estagiário, por meio de Termo Aditivo, totalizando R$ 1.440,00. Não há previsão de 

reajuste em 2021. Dessa forma, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a maio/2021 corresponde a 5/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$ 1.440,00/12 meses X 5 meses = R$ 600,00 e 7/12 avos referente ao novo contrato a ser firmado referente ao período de junho a dezembro/2021 - R$ 

1.440,00/12 meses X 7 meses = R$ 840,00. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 1.440,00.

c - Orçamento 2022: janeiro a maio/2022 corresponde a 5/12 avos do contrato a ser firmado - R$ 1.440,00/12 meses X 5 meses = R$ 600,00.

a - A estimativa de contratação por Dispensa de Licitação corresponde a R$ 1.939,28, com entrega conforme demanda durante o exercício de 2021.

b - Orçamento 2021: R$ 1.939,28, considerando que todas as entregas ocorrerão em 2021.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido em 2021.

a - O contrato atual é de R$ 2.278,80 (assinado em 2020), mas em abril de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 10%, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a abril/2021 do contrato assinado em 2020, corresponde a R$ 189,90 X 3 meses + R$ 120,27 (valor proporcional do mês de abril) = R$ 689,97. Parte de abril a dezembro/2021, referente ao novo contrato a ser firmado com 10% de 

reajuste  - R$ 69,63 X 1,10 (valor proporcional do mês de abril) + R$ 189,90 X 1,10 X 8 meses = R$ 1.747,71. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 2.437,68.

c - Orçamento 2022: janeiro a abril/2022 do contrato a ser firmado - R$ 189,90 X 1,10 X 3 meses + R$ 120,27 X 1,10  (valor proporcional do mês de abril) = R$ 758,97.

a - O contrato atual é de R$ 9.840,00 (assinado em 2020), mas em junho de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 10%, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a junho/2021 do contrato assinado em 2020, corresponde a R$ 820,00 X 5 meses + R$ 464,67 (valor proporcional do mês de junho) = R$ 4.564,67. Parte de junho a dezembro/2021, referente ao novo contrato a ser firmado com 

10% de reajuste  - R$ 355,33 X 1,10 (valor proporcional do mês de junho) + R$ 820,00 X 1,10 X 6 meses = R$ 5.802,86. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 10.367,53.

c - Orçamento 2022: janeiro a junho/2022 do contrato a ser firmado - R$ 820,00 X 1,10 X 5 meses + R$ 464,67 X 1,10  (valor proporcional do mês de junho) = R$ 5.021,14.

a - O contrato atual é de R$ 11.400,00 (assinado em 2020), mas em abril de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 10%, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a abril/2021 do contrato assinado em 2020, corresponde a R$ 950,00 X 3 meses + R$ 348,33 (valor proporcional do mês de abril) = R$ 3.198,33. Parte de abril a dezembro/2021, referente ao novo contrato a ser firmado com 10% de 

reajuste  - R$ 601,67 X 1,10 (valor proporcional do mês de abril) + R$ 950,00 X 1,10 X 8 meses = R$ 9.021,84. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 12.220,17.

c - Orçamento 2022: janeiro a abril/2022 do contrato a ser firmado - R$ 950,00 X 1,10 X 3 meses + R$ 348,33 X 1,10  (valor proporcional do mês de abril) = R$ 3.518,16.

a -  Aquisição de máquinas e equipamentos necessários ao CRC/RN:

b - Orçamento 2021: considerado o valor de R$ 2.000,00 para investir na aquisição de máquinas e equipamentos para melhorar a qualidade dos serviços prestados e assegurar o conforto dos funcionários.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que a aquisição é considerada para o exercício de 2021, a ser paga em parcela única.

a -  Aquisição de equipamentos de processamento de dados (02 scanners) para o setor de Registro.

b - Orçamento 2021: considerado o valor de R$ 1.200,00 para investir na aquisição de equipamentos de processamento de dados(02 scanners) para o setor de Registro.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que a aquisição é considerada para o exercício de 2021, a ser paga em parcela única.

a -  Aquisição de softwares.

b - Orçamento 2021: considerado o valor de R$ 3.000,00 para modernização do parque de informática de forma a mantê-lo compatível com as necessidades de segurança e agilidade das informações e com o controle efetivo de processos.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que a aquisição é considerada para o exercício de 2021, a ser paga em parcela única.

a -  Aquisição de veículos.

b - Orçamento 2021: considerado o valor de R$ 1.000,00 para atualização da frota de veículos do CRC/RN, considerando que a aquisição se dará por meio de adesão ao projeto de renovação da frota de veículos do CFC.

c  - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que a aquisição é considerada para o exercício de 2021.

a - O CRC/RN não adquiriu material de expediente em 2020. Porém, há previsão de aquisição por meio de dispensa de licitação em 2021. Dessa forma temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a dezembro/2021 - R$ 6.059,51

c - Orçamento 2022: não há previsão de orçamento.
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a - Manutenção de 2º nível (recarga) dos extintores de incêndio do CRC/RN, sendo 4 unidades de CO2 4kg, 4 unidades de PQS 4kg e 7 unidades de AP 10l. Considerando a média da pesquisa mercadológica realizada em 2020, para cada tipo de extintor, temos:

b - Orçamento 2021: pagamento em parcela única em novembro/2021 - (4 X R$ 60,00 (CO2 6kg) + 4 X R$ 28,25 (PQS 4kg) + 7 X R$ 25,50 (AP 10l)) = R$ 531,50. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 531,50.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que o pagamento é feito em parcela única em 2021.

a - Inspeção e manutenção das mangueiras de incêndio do CRC/RN, sendo 6 unidades, tipo 2, de ø 2.1/2, com 15,00m cada. Considerando a média da pesquisa mercadológica realizada em 2020, temos:

b - Orçamento 2021: pagamento em parcela única em novembro/2021 = R$ 831,67.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que o pagamento é feito em parcela única em 2021.

a - Realização do teste de estanqueidade com elaboração do Laudo de aceitação do sistema de hidrantes, inclusive ART. Considerando a média da pesquisa mercadológica realizada em 2020, temos:

b - Orçamento 2021: pagamento em parcela única em outubro/2021 - (R$ 1.000,00 + R$ 1.200,00 + R$ 1.200,00 + R$ 1.500,00 + R$ 1.800,00) / 5 = R$ 1.340,00.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que o pagamento é feito em parcela única em 2021.

a - O contrato atual é de R$ 2.298,00 (assinado em 2020), mas em agosto de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 5%, temos:

b - Orçamento 2021: pagamento em parcela única em agosto/2021 - R$ 2.298,00 X 1,05 = R$ 2.412,90. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 2.412,90.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que o pagamento é feito em parcela única em 2021.

a - O contrato atual é de R$ 13.680,00 (assinado em 2020), mas em outubro de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 5%, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a setembro/2021 corresponde a 9/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$ 13.680,00/12 meses X 9 meses = R$ 10.260,00 e 3/12 avos referente ao novo contrato a ser firmado com 5% de reajuste referente ao período de 

outubro a dezembro/2021 - R$ 13.680,00/12 meses X 1,05 X 3 meses = R$ 3.591,00. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 13.851,00.

c - Orçamento 2022: janeiro a setembro/2022 corresponde a 9/12 avos do contrato a ser firmado - R$ 14.364,00/12 meses X 9 meses = R$ 10.773,00.

a - O contrato atual é de R$ 8.760,00 (assinado em 2020), entretanto para orçamento e empenho considera-se  um acréscimo de aproximadamente 10% para possíveis excedentes, ou seja, R$ 9.600,00. Em outubro de 2021 há previsão de reajuste em 10% na 

contratação. Dessa forma, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a setembro/2021 corresponde a 9/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$ 9.600,00/12 meses X 9 meses = R$ 7.200,00 e 3/12 avos referente ao novo contrato a ser firmado com 10% de reajuste referente ao período de outubro 

a dezembro/2021 - R$ 9.600,00/12 meses X 1,10 X 3 meses = R$ 2.640,00. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 9.840,00.

c - Orçamento 2022: janeiro a setembro/2022 corresponde a 9/12 avos do contrato a ser firmado - R$ 10.560,00/12 meses X 9 meses = R$ 7.920,00.

a - O contrato atual é de R$ 1.800,00 (assinado em 2020), mas em agosto de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 10%, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a julho/2021 do contrato assinado em 2020, corresponde a R$ 150,00 X 7 meses = R$ 1.050,00. Agosto a dezembro/2021, referente ao novo contrato a ser firmado com 10% de reajuste  - R$ 150,00 X 1,10 X 5 meses = R$ 825,00. 

Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 1.875,00.

c - Orçamento 2022: janeiro a julho/2022 do contrato a ser firmado - R$ 150,00 X 1,10 X 7 meses = R$ 1.155,00.

a - Realização de exame periódico dos funcionários, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 7. Considerando 23 funcionários e o valor de R$30,00 para cada exame, temos:

b - Orçamento 2021: pagamento em parcela única em novembro/2021 - R$ 30,00 X 23 funcionários = R$ 690,00. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 690,00.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que o pagamento é feito em parcela única em 2021.

a - Aquisição de software de antivírus, com validade de 12 meses. Considerando a média das 3 últimas contratações, temos:

b - Orçamento 2021: pagamento em parcela única em outubro/2021 - (R$ 2.000,00 (2018) + R$ 2.898,72 (2019) + R$ 2.396,00 (2020)) / 3 = R$ 2.431,57. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 2.431,57.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que o pagamento é feito em parcela única em 2021.

a - A Apólice atual é de R$ 1.431,38 (assinado em 2020), mas em novembro de 2021 há previsão de reajuste em nova contratação. Considerando que o reajuste é de 5%, temos:

b - Orçamento 2021: pagamento em parcela única em novembro/2021 - R$ 1.431,38 X 1,05 = R$ 1.502,95. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 1.502,95.

c - Orçamento 2022: Não há previsão de orçamento, considerando que o pagamento é feito em parcela única em 2021.


