
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

Serviços de Agenciamento de viagens, emissão de

bilhetes eletrônicos de passagens aéreas nacionais

e internacionais.

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e 

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO ADESÃO

 R$ 8.000;                  

R$ 10.400,00;            

R$ 19.500,00 

21.060,00R$               -R$                          
6.3.1.3.02.04.001; 

6.3.1.3.02.04.002; 

6.3.1.3.02.04.003   

2001; 3005; 

3007; 3008; 

3014; 3015; 

3016; 5005

 DEFIS / DIREX / DESENPROF ago/21

2 Sistema de Gestão Integrada - SPW
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e 

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE 35.986,68R$               37.924,75R$               16.121,86R$               6.3.1.3.02.01.005 5002 DIREX mai/21

    bb b  b bServiços de Recortes Jurídicos (Clipping)
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e 

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 996,00R$                    1.012,60R$                 697,20R$                    6.3.1.3.02.01.022 5001 DIREX / ASSJUR ago/21

4 Postagem de Correspondências de Cobrança

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE 25.000,00R$               25.000,00R$               - 6.3.1.3.02.01.035 1005 COBRANÇA dez/20

5 Prestação de Serviços Postais

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE 24.000,00R$               24.000,00R$               6.3.1.3.02.01.034
1001; 2001; 

2002
FISCALIZAÇÃO/ REGISTRO dez/20

6 Serviços de Outsoursing de Impressão
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e 

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL 

9.996,00R$                 9.996,00R$                 

6.3.1.3.02.01.026 5008 DIREX jan/21

7 Serviços de Telefonia Móvel 
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO ADESÃO 21.000,00R$               21.000,00R$               6.3.1.3.02.01.036 5006 DIREX dez/21

8
Fornecimento de Àgua Mineral Garrafões de 20

Lts.
Pela necessidade administrativa do Regional RENOVAÇÃO DISPENSA 2.600,00R$                 2.600,00R$                 6.3.1.3.02.01.020 5013 COMPRAS out/21

9 Serviços de Manutenção da Central Telefônica Pela necessidade administrativa do Regional RENOVAÇÃO DISPENSA 4.547,76R$                 4.680,40R$                 1.989,65R$                 6.3.1.3.02.01.002 5001 DIREX mai/21

10 Seguro dos Veículos do CRCAM

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

RENOVAÇÃO DISPENSA 4.001,92R$                 4.202,02R$                 6.3.1.3.02.01.023 5012 FISCALIZAÇÃO fev/21

11 Seguro Predial do CRAM
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO DISPENSA 2.103,37R$                 2.208,54R$                 6.3.1.3.02.01.024 5008 DIREX fev/21

12 Assinatura da Plataforma de Apoio - Sollicita Pela necessidade administrativa do Regional RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE 4.190,00R$                 4.190,00R$                 6.3.1.3.02.01.039 5001 LICITAÇÃO ago/21

13 Serviços de Dedetização Predial
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.000,00R$                 1.000,00R$                 6.3.1.3.02.01.008 5008 DIRETORIA jan/21

14 Seguro do Véiculo Amarok

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

RENOVAÇÃO DISPENSA 6.571,15R$                 6.899,71R$                 6.3.1.3.02.01.023 5012 FISCALIZAÇÃO set/21

15 Aquisição de Certificação Digital
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO DISPENSA 500,00R$                    500,00R$                    6.3.1.3.02.01.039 5001 DEP.CONTABIL jun/21

16
Prestação de Serviços de Monitoramento e

Vigilância Eletrônica na sede do CRCAM.

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO DISPENSA 4.680,00R$                 4.758,00R$                 3.276,00R$                 6.3.1.3.02.01.009 5008 DIREX ago/21

17
Serviços de Manutenção de Folha de Pagamento e

Ponto de Frequência

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 3.138,84R$                 3.191,15R$                 6.3.1.3.02.01.005 5002 DEP.CONTABIL set/21

18

Contratação de empresa de Abastecimento dos

Veículos, para os carros oficiais do CRCAM, pelo

período de 12 meses.

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 7.514,58R$                 7.890,31R$                 6.3.1.3.01.02.001 2001 / 5012 FISCALIZAÇÃO out/21

19
Serviços de Lavagem e Polimento dos Veículos do

CRCAM

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.000,00R$                 1.000,00R$                 6.3.1.3.02.01.031 2001 FISCALIZAÇÃO jan/21

20
Prestação de Serviços em Assessoria de

Comunicação Visual e Designer

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO 60.000,00-R$               60.500,00R$               52.500,00R$               6.3.1.3.02.01.002 5001 DIREX / ASCOM nov/21
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21 Aquisição de Material de Consumo - Expediente
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 7.000,00R$                 7.350,00R$                 6.3.1.3.01.01.001 5013 COMPRAS jan/21

22
Aquisição de Material de Consumo - Copa e

Cozinha

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 7.000,00R$                 7.350,00R$                 6.3.1.3.01.01.013 5013 COMPRAS jan/21

23
Aquisição de Material de Consumo - Gêneros de

Alimentação (água, café e açucar)

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO  REGISTRO DE PREÇOS 3.500,00R$                 3.675,00R$                 6.3.1.3.01.015 5013 COMPRAS jan/21

24
Aquisição de Material de Consumo - Mat. De

Hjigiene, Limpeza e Conservação

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO  REGISTRO DE PREÇOS 7.000,00R$                 7.350,00R$                 6.3.1.3.01.01.016 5013 COMPRAS jan/21

25 Contratação de Serviços de Medicina do Trabalho
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.000,00R$                 2.000,00R$                 6.3.1.3.02.01.010 5003 DEP. CONTABIL jan/21

26
Serviços de Internet por meio de Fibra óptica com

link dedicado.

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO DISPENSA 9.380,00R$                 16.080,00R$               9.849,00R$                 6.3.1.3.02.01.037 5006 DIREX jul/21

27 Assinatura Anual do Jornal de circulação.
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO DISPENSA 350,00R$                    400,00R$                    6.3.1.3.02.01.039 5001 DIREX fev/21

28 Assinatura do Domínio ".crcam.org.br"
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
RENOVAÇÃO DISPENSA 40,00R$                      50,00R$                      6.3.1.3.02.01.022 5001 DIREX jan/21

29

Contratação de empresa especializada para prestação

de serviços de Manutenção preventiva e corretiva dos

aparelhos de Condicionadores de AR, instalados na

sede do CRCAM, incluindo materiais e as ferramentas

necessárias à execução dos serviços, pelo período de 12

meses.

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO 1.000,00R$                 1.000,00R$                 6.3.1.3.02.01.029 5008 DIREX jan/21

30
Prestação de Serviços em Assessoria de

Informática

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO  PREGAO ELETRÔNICO 9.000,00R$                 18.825,00R$               6.3.1.3.02.01.005 5002 DIREX jan/21

31 Serviços de Telefonia Fixa
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE 21.000,00R$               21.000,00R$               6.3.1.3.02.01.036 5006 DIREX jan/21

32

Contratação de empresa especializada para prestação

de serviços de Manutenção preventiva e corretiva dos

computadores do CRCAM, incluindo materiais e as

ferramentas necessárias à execução dos serviços, pelo

período de 12 meses.

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.000,00R$                 1.000,00R$                 6.3.1.3.02.01.029 5008 DIREX jan/21

33
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva do

Elevador do CRCAM.

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE 1.000,00R$                 1.000,00R$                 6.3.1.3.02.01.030 5008 DIREX jan/21

34 Aquisição de Uniformes
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.000,00R$                 1.000,00R$                 6.3.1.3.01.01.014 5013 DEP. CONTABIL jan/21

35 Aquisição de Extintores de Incêndio
Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.000,00R$                 1.000,00R$                 6.3.1.3.01.01.020 5013 DIREX jan/21

36 Aquisição de Peças e Acessórios para os veículos

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 5.000,00R$                 5.000,00R$                 6.3.1.3.01.02.002 2001 FISCALIZAÇÃO fev/21

37 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO  PREGAO ELETRÔNICO 17.140,00R$               17.140,00R$               6.3.1.3.01.01.018 3013/3014 DESENPROF jan/21

38 Contratação de Instrutores de Cursos e Palestras

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 70.853,56R$               6.3.1.3.02.01.004 3013/3014 DESENPROF jan/21

39 Locação de Espaço para Eventos

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 16.700,00R$               6.3.1.3.02.01.027 3013 DESENPROF jan/21

40 Contratação de Serviços de Fotográfos

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.000,00R$                 6.3.1.3.02.01.017 3013 DESENPROF/DIREX jan/21



41
Contratação de Locação de Bens móveis para

Eventos

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 19.000,00R$               6.3.1.3.02.01.026 3013 DESENPROF jan/21

42 Aquisição de Materiais de Divulgação

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 775,00R$                    6.3.1.3.01.01.007 3013 DESENPROF jan/21

43 Aquisição de Gêneros de Alimentação

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 5.000,00R$                 6.3.1.3.01.01.015 3013 DESENPROF jan/21

44 Aquisição de Placas e Troféus

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 5.200,00R$                 6.3.1.3.01.01.005 3012 DESENPROF/DIREX jan/21

45
Aquisição de mobiliário para o novo prédio da

Sede do CRCAM.

Assegurar meios de recursos que permitam o cumprimento das políticas e

diretrizes da gestão.
CONTRATAÇÃO DISPENSA 200.000,00R$            6.3.2.1.03.01.001 5009 DIREX jan/21

46
Contratação de empresa especializada para

realização de concurso público

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 1.000,00R$                 6.3.1.3.02.01.022 5003 DIREX jan/21

47

Locação de equipamentos de áudio e vídeo para

Seminários e Cursos de Desenvolvimento e

Capacitação Profissional

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 19.000,00R$               6.3.1.3.02.01.026 3013 DESENPROF jan/21

48

Contratação de Recepcionista e mestre de

cerimônia para o Seminário de Desenvolvimento e

Capacitação  Profissional

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 22.945,00R$               6.3.1.3.02.02.022 3013 DESENPROF jan/21

49 Aquisição de 1 (um) veículo

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e educação

continuada; Assegurar meios de

recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO  PREGAO ELETRÔNICO 60.000,00R$               6.3.2.1.03.01.005 5011 DIREX jun/21

METODOLOGIA:

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

a - A estimativa de contratação pelo pregão corresponde a R$ 65.000,00, com entrega prevista nos meses de setembro e dezembro de 2021.

b - Orçamento 2021: R$ 65.000,00, considerando que todas as entregas ocorrerão em 2021.

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

LEGENDA:

a - O contrato atual é de R$ 12.000,00 (assinado em 2020), mas em janeiro de 2021 há previsão de reajuste conforme contrato. Considerando que o reajuste é de 5% na renovação, temos:

b - Orçamento 2021: Janeiro a dezembro/2021 - R$1.000,00 X 12 meses = R$ 12.000,00.

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

a - O contrato atual é de R$ 12.000,00 (assinado em 2020), mas em março de 2021 há previsão de reajuste conforme contrato. Vamos exemplificar com um reajuste de 3% na renovação;

b - Orçamento 2021: janeiro a março/2021 corresponde a 3/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$12.000,00/12 meses X 3 meses = R$ 3.000,00 e 9/12 avos referente ao contrato a ser aditivado em 3% referente ao período de abril a dezembro/2021 = R$ 9.270,00. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 12.270,00.

c - Orçamento 2022: janeiro a março/2022 corresponde a 3/12 avos do contrato a ser aditivado - R$ 3.090,00.

a - O contrato atual é de R$ 100.000,00 (assinado em 2020), mas em junho de 2021 há previsão de reajuste conforme contrato. Considerando que o reajuste previsto é de 2% na renovação, temos:

b - Orçamento 2021: janeiro a junho/2021 corresponde a 6/12 avos do contrato assinado em 2020 - R$ 100.000,00/12 meses x 6 meses = R$ 50.000,00 e 6/12 avos referente ao contrato a ser aditivado em 2% referente ao período de julho a dezembro/2021 = R$ 51.000,00. Dessa forma, o valor para 2021 será R$ 101.000,00.

c - Orçamento 2022: janeiro a junho/2022 corresponde a 6/12 avos do contrato a ser aditivado - R$ 51.000,00.


