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PORTARIA CRCRR n.º 1, DE 03 DE JANEIRO DE 2022. 

Aprova o Plano Anual de Contratações 
2022 Conselho Regional de Contabilidade 
de Roraima.  

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 

RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa N°1, de 10 de janeiro 

de 2019. 

R E S O L V E: 

Art. 1º – Aprovar o Plano Anual de Contratações do CRCRR para o 

exercício de 2021, conforme Anexo I desta portaria; 

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

condicionada à aprovação da Proposta Orçamentária Anual do CFC; 

Art. 3º – Caberá às Unidades Organizacionais do CRCRR inserir os dados 

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

contratações à Diretoria Executiva do CRCRR, que será responsável por verificar a 

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

Presidência do CRCRR. 

Art. 4º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.  
 

 
 

Contadora Itajay Maria Soares 
Presidente 
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SEQ. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO JUSTIFICATIVA
CONTRATAÇÃO 

/ RENOVAÇÃO

FORMA DE 

CONTRATAÇÃO 

PREVISTA

VALOR ESTIMADO 

DA CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

VALOR ESTIMADO 

ORÇAMENTO 2022

VALOR ESTIMADO 

ORÇAMENTO 2023

CONTAS 

CONTÁBEIS
PROJETO

UNIDADE 

DEMANDANTE

MÊS DA NECESSIDADE 

DA CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

OBSERVAÇÃO

1
Serviço de Telecomunicações com fornecimento de 1 

(uma) linha fixa e 2 (duas) móvel. 

Pela necessidade de regularização dos

serviços de telefonia fixa e móvel.
CONTRATAÇÃO DISPENSA  R$               11.000,00  R$                 6.500,00 6.3.1.3.02.01.036 5006 DIREX jan-22

Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

2 Serviço de internet + IP Dedicado

A internet é um serviço de extrema 

necessidade. Atualmente não a como se 

executar nenhum serviço na 

administração pública sem está 

ferramenta. O IP dedicado trás mais 

segurança virtual nas informações 

realizadas e repassadas dentro do CRCRR. 

Ter um endereço IP dedicado significa 

que o site tem seu próprio endereço, e 

pode ser usado para acessar diretamente 

o site ou sites do seu servidor. Não só 

com o nome de domínio você pode 

acessar seu site, mas também com o 

endereço IP. 

RENOVAÇÃO DISPENSA 2.637,60R$                 2.276,10R$                 6.6.3.1.3.02.01.037 5002 DIREX set-22
Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

3
Serviço de abastecimento de energia elétrica - RORAIMA 

ENERGIA para as dependências da Sede do CRCRR.

Os serviços públicos essenciais de

distribuição e abastecimento de energia

elétrica serviço essencial e básico para a

realização de todas as atividades do

CRCRR.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$35.000,00 R$9.910,00 6.3.1.3.02.01.032 5008 DIREX mar-22

Dotação parcial no Orçamento 

do CRCRR. Será suplementada 

a rubrica o valor excedente se 

necessário, visto a aquisição de 

centrais inverter.

4
Serviço de abastecimento de água/esgoto CAERR para as 

dependências da Sede do CRCRR.

Os serviços públicos essenciais de

distribuição e abastecimento de água,

prestados diretamente pelo poder

público ou mediante delegação,

caracterizam-se pela retirada da água da

natureza (captação), transporte (adução),

armazenamento da água (reserva),

tratamento para adequar sua qualidade e

distribuição por meio de tubulações

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$1.395,72 R$702,00 6.3.1.3.02.01.033 5008 DIREX out-22
Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

5
Locação de Software - SPW de utilização do Sistema 

CFC/CRC's 

A necessidade da utilização do sistema 

Spider - SPW pelo sistema CFC/CRC's.
CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE 14.400,00                    10.300,00                    6.3.1.3.02.01.005 5002 INFORMÁTICA set-22

Dotação parcial no Orçamento 

do CRCRR. Será suplementada 

a rubrica com o valor de R$ 

500,00.

6 Serviço de E-mail Marketting

A contratação de serviços de e-mail 

marketing visa promover os recursos 

necessários para envio de informativos 

de cunho institucional, cursos e palestras 

da instituição e também de parceiros, 

repasse de esclarecimentos de assuntos 

diversos da área contábil entre outros.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.076,00                      1.730,00                      6.3.1.3.02.01.037 5002 INFORMÁTICA fev-22
Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

7 Aquisição de galão de água de 20L de forma parcelada

Por tratar-se de utlização de produto 

básico necessário ao deselvolvimento das 

atividades no CRCRR, de uso comum a 

todos os usuários.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 480,00                          480,00                          6.3.1.3.01.01.020 5013 DIREX nov-22

Dotação parcial no Orçamento 

do CRCRR. Será suplementada 

a rubrica com o valor estimado
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8

Prestação de serviços de emissão de bilhetes eletrônicos 

de passagens aéreas nacionais, compreendendo a cotação 

reserva, emissão, cancelamento e reembolso de passagens 

aéreas.

A contratação de empresa para prestação 

de serviços continuados de 

Agenciamento de Viagens e para 

fornecimento de passagens aéreas 

nacionais, justifica-se em razão da 

atividade finalística do CRCRR, que exige 

constantes deslocamentos da Presidente, 

Conselheiros, funcionários, para 

participarem de reuniões e eventos 

dentro do Sistema CFC/CRC’s. E o 

fornecimento de passagens para a 

participação de palestrantes e instrutores 

em eventos promovidos pelo CRCRR para 

atender a demanda da Câmaras de 

Desenvolvimento Profissional – 

DESENPROF.

RENOVAÇÃO ADESÃO ARP 44.918,44                    -
6.3.1.3.02.04.002, 

6.3.1.3.02.04.003.

2007, 3005, 

3012, 3013, 

3014.

DIREX jul-22

Por trastar-se de adesão ARP 

não foi disponiblizado dotação 

Orçamentária devido a não 

obrigatoriedade.

9
Limpeza Predial  e Jardinagem- por diária (3x por semana: 

limpeza no Prédio e 1x por semana: Jardinagem)

Cabe a este Conselho zelar pela 

manutenção do prédio e área ajardinada, 

tendo em vista que se trata de serviços 

essenciais para propiciar um ambiente 

agradável aos profissionais contábeis, 

conselheiros, funcionários e visitantes do 

CONTRATANTE

CONTRATAÇÃO DISPENSA 7.200,00                      3.600,00                      6.3.1.3.02.01.008 5008 DIREX nov-22

Dotação parcial no Orçamento 

do CRCRR. Será suplementada 

a rubrica com o valor 

necessário.

10

Serviços de administração, gerenciamento e fornecimento 

de documentos de legitimação (cartão eletrônico -

magnético com chip de segurança, em PVC) do auxílio vale 

alimentação e/ou vale-refeição aos seus funcionários do 

CRCRR.

O CRCRR é inscrito no PAT desde o ano 

2011 (ANEXO A) e desde então fornece o 

auxílio vale alimentação aos seus 

funcionários, incluindo os cargos em 

comissão, com o intuito de aprimorar a 

qualidade de vida profissional e pessoal. 

O referido auxílio está previsto por meio 

da Portaria CRCRR n.º 026/2019.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 30.720,00                    34.560,00                    6.3.1.1.01.03.002 2013 CONTABILIDADE dez-21
Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

11

Aquisição de combustível (Gasolina Comum e Diesel S10), 

de forma parcelada, para atendes as necessidades do 

CRCRR.

A contratação de empresa para 

fornecimento de combustíveis aos 

veículos oficiais do Conselho Regional de 

Contabilidade de Roraima - CRCRR se faz 

necessária para o cumprimento de suas 

atividades finalísticas e administrativas

CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.997,00                      2.997,00                      6.3.1.3.01.02.001
2001, 2002, 

5012.
DIREX out-22

Dotação parcial no Orçamento 

do CRCRR. Será suplementada 

a rubrica com o valor estimado

12 Seguro da frota de veículos e Predial

Contratação faz-se necessária para 

salvaguardar o patrimônio (veículos e 

Prédio) do CRCRR

CONTRATAÇÃO DISPENSA 15.000,00                    15.000,00                    
6.3.1.3.02.01.024, 

6.3.1.3.02.01.023.
5008, 5012. DIREX mar-22

Será realizado pedido de auxílio 

financeir para o CFC para 

abertura de crédito especial.

13 Aquisição de Extintores de Incêndio para o CRCRR

Aquisição e recarga de extintores de 

incêndio predial tendo em vista a 

importância de tais equipamentos em 

caso de incêndio e sua obrigatoriedade 

por Legislação vigente.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 500,00                          500,00                          6.3.1.3.01.01.017 5008 DIREX mar-22

Dotação parcial no Orçamento 

do CRCRR. Será suplementada 

a rubrica com o valor estimado

14 Contratação dos Correios

Justifica-se pela necessidade de trâmites 

nas áreas finalísticas do CRCRR 

(Fiscalização e Registro) e para 

regularização dos serviços ora já 

executado por Carta Registrada - AR.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE 4.800,00                      4.800,00                      
6.3.1.3.02.01.035 

6.3.1.3.02.01.034

1005, 2001, 

2002.
DIREX mar-22

Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.



15 Hospegagem do site e e-mail institucional

Considerando que este Conselho 

Profissional necessita hospedar seu site 

em um ambiente seguro que atenda os 

requisitos de segurança na internet, 

necessita também de um serviço de e-

mail institucional para comunicar-se 

internamente e externamente.

RENOVAÇÃO DISPENSA 293,90                          293,90                          6.3.1.3.02.01.037 5002 INFORMÁTICA mai-22
Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

16
Serviços de logísticas: entrega de documentos ou 

mercadorias.

A necessidade de envio de 

documentação ou objetos de forma mais 

rápida e segura.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 500,00                          500,00                          6.3.1.3.02.06.005

2001, 2002, 

3012, 3013, 

3014, 5001.

DIREX mar-22
Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

17 Contratação da Imprensa Nacional - DOU

Justifica-se pois a Constituição da 

República no caput do Art. 37 determina 

que administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes dos 

entes federativos obedecerá ao princípio 

da Publicidade, devendo o CRCRR a 

publicação dos seus atos normativos no 

Diário Oficial da União, editado pela 

Imprensa Nacional.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE 10.000,00                    10.000,00                    6.3.1.3.02.01.040

2001, 2002, 

3018, 3012, 

3013, 3014.

DIREX mar-22

Será realizado pedido de auxílio 

financeir para o CFC para 

abertura de crédito especial.

18 Aquisição de Refrigradores de ar para o CRCRR

Os Refrigeradores de Ar do CRCRR já 

estão defasados não conseguindo 

desempenhar as funções e os custo 

benefício de reparação não justificando-

se a manutenção e reparação dos 

mesmos. A troca por novos 

equipamentos com a capacidade de 

redução de energia é mais viável.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 32.000,00                    32.000,00                    6.3.2.1.03.01.002 5008 DIREX mar-22

 Será realizado pedido de 

auxílio financeir para o CFC 

para abertura de crédito 

especial.

19
 Aquisição de componentes e equipamentos de 

informática - (Parque de Informática). 

O CFC anualmente encaminha aos 

Regionais auxílio para renovação de 

equipamentos de informática.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 20.000,00                    20.000,00                    
6.3.1.3.01.01.008 

6.3.2.1.03.01.006
5010 INFORMÁTICA jul-22

O CRCRR aderi ao Projeto 

Parque de Informática cujo será 

aberto o crédito especial.

20
Contratação de serviços de cartório - autenticação de 

documentos, reconhecimento e registro de assinatura.

Para regularização de serviços já 

executados pelo CRCRR, tais como 

registro e autenticaões.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 500,00                          500,00                          6.3.1.6.01.01.002 5016 DIREX mar-22
Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

21 Aquisição de uniformes para os funcionários do CRCRR.

Conforme preconiza o “Art. 456-A. Cabe 

ao empregador definir o padrão de 

vestimenta no meio ambiente laboral, 

sendo lícita a inclusão no uniforme de 

logomarcas da própria empresa ou de 

empresas parceiras e de outros itens de 

identificação relacionados à atividade 

desempenhada”.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.500,00                      1.500,00                      6.3.1.3.01.01.014 5013 DIREX mar-22
Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

22
Aquisição de antivírus e antispam para os computadores 

do CRCRR.

A necessidade de proteção conta 

anitspam e antivírus das informações 

guardadas no CRCRR.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.500,00                      1.500,00                      6.3.2.1.05.01.002 5010 DIREX abr-22
Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

23 Manutenção e Conservação dos Veículos - Amarok e Gol

Pela necessidade de reparo nas viaturas 

do CRCRR utilizadas para realização das 

atividades finalísticas do CRCRR.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.000,00                      2.000,00                      
6.3.1.3.01.02.002 

6.3.1.3.02.01.031
2002 e 5012 DIREX jan-22

Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.

24 Contratação Material de Consumo

A aquisição do material é necessária para 

o desempenho das atividades do 

Conselho Regional de Contabilidade de 

Roraima. As quantidades adquiridas 

visam suprir as necessidades anuais 

deste Regional e as atividades dos 

projetos da Educação Continuada 

promovendo a capacitação dos 

profissionais (em conformidade com o 

plano de trabalho de 2021 e atividades 

afins deste Conselho).

CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.000,00                      2.000,00                      

6.3.1.3.01.01.016,  

6.3.1.3.01.01.015. 

6.3.1.3.01.01.013  

3013, 3014, 

5013.
DIREX jan-22

Dotação parcial no Orçamento 

do CRCRR. Será suplementada 

a rubrica com o valor estimado



25 Contratação Material de Expediente

A aquisição do material é necessária para 

o desempenho das atividades do 

Conselho Regional de Contabilidade de 

Roraima. As quantidades adquiridas 

visam suprir as necessidades anuais 

deste Regional e as atividades dos 

projetos da Educação Continuada 

promovendo a capacitação dos 

profissionais (em conformidade com o 

plano de trabalho de 2021 e atividades 

afins deste Conselho).

CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.000,00                      2.000,00                      
6.3.1.3.01.01.001, 

6.3.1.3.01.01.008, 

3013,    

3014,    

5013.

DIREX jan-22

Dotação parcial no Orçamento 

do CRCRR. Será suplementada 

a rubrica com o valor estimado

26 Contratação de Organizadora de Eventos

Contratação para atender as 

necessidades e eventos da Câmara de 

Desenvolvimento Profissional do CRCRR.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 50.000,00R$               0
6.3.1.3.02.01.022  

6.3.1.3.02.01.007 

3012      

3013      

3014

DESENPROF fev-22

Será suplementada no ano de 

2022 com Superávit da 

Educação Continuada.

28
Contratação de gráfica para atender as demadas dos 

eventos do CRCRR
Material gráfico e impressos CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 13.000,00

6.3.1.3.01.01.002  

6.3.1.3.01.01.007 

6.3.1.3.02.01.044 

6.3.1.3.01.01.018 

6.3.1.3.01.01.019

 3013      

3014
DESENPROF fev-22

Será suplementada no ano de 

2022 com Superávit da 

Educação Continuada.

29 Contratação de Serviços de medicina do trabalho Exames admissionais e demissionais CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 500,00 R$ 500,00 6.3.1.3.02.01.010 5004 DIREX fev-22

Será suplementada no ano de 

2022 com Superávit da 

Educação Continuada.

30 Contratação empresa para filmagem, fotografia e vídeo
Para atender a demanda do II Forum de 

Jovens Lideranças Contábeis
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 8.733,00 R$ 8.733,00 6.3.1.3.02.01.017 3013 DESENPROF mai-22

Será suplementada no ano de 

2022 com Superávit da 

Educação Continuada.

31 Contratação de empresa para divulgações institucionais Para atender campanhas do CRCRR CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 17.600,00 R$ 17.600,00 6.3.1.3.02.01.018
3013        

5017
DESENPROF mar-22

Será suplementada no ano de 

2022 com Superávit da 

Educação Continuada.

32 Contratação de designer gráfico Para atender os eventos do CRCRR CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 6.3.1.3.02.01.044 3013 DESENPROF mai-22

Será suplementada no ano de 

2022 com Superávit da 

Educação Continuada.

33 Som e iluminação Para atender os eventos do CRCRR CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 17.600,00 R$ 17.600,00 6.3.1.3.02.01.026 3013 DESENPROF mai-22

Será suplementada no ano de 

2022 com Superávit da 

Educação Continuada.

34 Locação de espaço para a realização de eventos do CRCRR
Locação de espaço para realização dos 

eventos
CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 17.600,00 R$ 17.600,00 6.3.1.3.02.01.027 3013 DESENPROF mai-22

Será suplementada no ano de 

2022 com Superávit da 

Educação Continuada.

35 Contratação de instrutores Palestrantes e Instrutores de curso CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 6.3.1.3.02.01.004
3013        

3014
DESENPROF fev-22

Será suplementada no ano de 

2022 com Superávit da 

Educação Continuada.

36

Assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de 

preços praticados na Administração Pública - Banco de 

Preços.

No mercado há a ferramenta "Banco de 

Preços”, com certificado de exclusividade 

no referido ramo, que possui no seu 

banco de dados informações completas e 

atualizadas dos valores praticados no 

mercado, no que tange a preços públicos 

de bens e serviços contratados por 

órgãos públicos nas três esferas nacionais 

federal, estadual e municipal, e com 

filtros que possibilita a pesquisa mais 

direta e relacionada ao objeto a ser 

pesquisado.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE 3.995,00                      3.995,00                      6.3.1.3.02.01.039 5001 DIREX abr-22
Dotação disponível no 

Orçamento do CRCRR.


