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

RENOVAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA 

CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

DATA PRETENDIDA PARA A 

CONCLUSÃO DA 

CONTRATAÇÃO

GRAU DE PRIORIDADE

UNIDADE 

DEMANDANTE - 

RESPONSÁVEL

1

Melhoria das condições nutricionais dos trabalhadores, de

forma a promover sua saúde e a diminuir o número de casos de

doenças relacionadas à alimentação e à nutrição

Serviços de vale alimentação e/ou vale-refeição

aos funcionários e estagiários
RENOVAÇÃO R$250.000,00 jan/23 Alta CONTABILIDADE

2 Fornecer assistência de saúde aos empregados Serviço de plano de saúde RENOVAÇÃO R$125.000,00 jan/23 Alta CONTABILIDADE

3 Utilização nas rotinas diárias dos setores Aquisição de materiais de expediente CONTRATAÇÃO R$6.000,00 jul/23 Baixa COMPRAS

4 Utilização nas rotinas diárias dos setores Aquisição de materiais de impressos e papéis CONTRATAÇÃO R$8.000,00 jul/23 Baixa COMPRAS

5
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Aquisição de troféus e placas de homenagem a

autoridades e palestrantes em eventos oficiais

do CRCAM

CONTRATAÇÃO R$4.000,00 mai/23 Médio Desenprof

R$5.000,00 jan/23 Médio Direx

R$1.000,00 mai/23 Médio Desenprof

7

Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação no 

Sistema CFC/CRCs

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às 

necessidades do CRCAM.

Aquisição de Softwares de licença anual para

computadores
CONTRATAÇÃO R$50.000,00 mar/23 Alta PDTI

8

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às 

necessidades do CRCAM.

Fortalecer o conhecimento e as habilidades técnicas dos 

conselheiros e funcionários do

CRCAM.

Aquisiçao de Uniforme complementar aos

novos contratados do CRCAM
CONTRATAÇÃO R$5.000,00 mar/23 Baixa CONTABILIDADE

9
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;

Fornecimento fracionado de água mineral ou 

potável natural em garrafões de 20 litros
RENOVAÇÃO R$5.000,00 abr/23 Médio COMPRAS

10
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;

Aquisição de Material de Consumo - Mat. De

Higiene, Limpeza e Conservação
CONTRATAÇÃO R$10.000,00 jun/23 Médio COMPRAS

11 Aperfeiçoar a estrutura física da sede do CRCAM.
Aquisição de bens não ativáveis como arranjos

e espelhos para os banheiros do CRCAM
CONTRATAÇÃO R$10.000,00 mai/23 Baixa COMPRAS

12
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Aquisição de materiais de distribuição gratuita

do CRCAM em campanhas institucionais
CONTRATAÇÃO R$5.000,00 jan/23 Médio Direx

13
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Aquisição de materiais de distribuição gratuita

do CRCAM em eventos do CRCAM
CONTRATAÇÃO R$2.000,00 mai/23 Médio Desenprof

14
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Aquisição de materiais de distribuição gratuita

do CRCAM em eventos do CRCAM
CONTRATAÇÃO R$4.000,00 mai/23 Médio Desenprof

15
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Aquisição de materiais de distribuição gratuita

do CRCAM em cursos e palestras do CRCAM
CONTRATAÇÃO R$9.725,00 jan/23 Médio Desenprof

16
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão.
Recarga de gás para extintores CONTRATAÇÃO R$2.000,00 jun/23 Médio COMPRAS

17
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada

Contratação de empresa de Abastecimento dos

Veículos, para os carros oficiais do CRCAM.
CONTRATAÇÃO R$15.500,00 set/23 Alta FISCALIZAÇÃO

18

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                                    

Aquisição de Peças e Acessórios para os

veículos
CONTRATAÇÃO R$10.000,00 set/23 Médio FISCALIZAÇÃO

19
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão.

Contratação de empresa especializada em

serviços advocatícios
CONTRATAÇÃO R$80.000,00 abr/23 Alta Direx

20
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada;  
Contratação de Instrutores para 1 FóruM CONTRATAÇÃO R$32.680,00 jan/23 Alta Desenprof

21
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada;  

Contratação de Instrutores para 15 Cursos e

Palestras
CONTRATAÇÃO R$10.000,00 jan/23 Alta Desenprof

22

Inovar, Integrar e Otimizar a Gestão do Sistema CFC/CRCs

Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação no 

Sistema CFC/CRCs

Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e 

procedimentos

Implantação e licença de uso de novo Sistema

de Folha de Pagamento
CONTRATAÇÃO R$7.000,00 jun/23 Alta CONTABILIDADE

23

Inovar, Integrar e Otimizar a Gestão do Sistema CFC/CRCs. 

Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação no 

Sistema CFC/CRCs. Garantir qualidade e confiabilidade nos 

processos e procedimentos

Contração de Sistema de Gestão Integrada -

SPW
RENOVAÇÃO R$44.000,00 jun/23 Alta ADMDIREX

24
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão.

Contratação de empresa de armazenamento e

segurança de dados em nuvens
CONTRATAÇÃO R$25.000,00 fev/23 Alta PDTI

R$8.000,00 jan/23 Médio Desenprof

R$9.000,00 mai/23 Médio Desenprof

26

Garantir a limpeza e conservação de modo a propiciar o 

ambiente confortável e favorável à execução das atividades 

institucionais.

Serviços de jardinagem para manutenção 

periódica do jardim da entrada do prédio e 

demais plantas.

CONTRATAÇÃO R$2.000,00 abr/23 Baixa ADMDIREX

27

Garantir a limpeza e conservação de modo a propiciar o 

ambiente confortável e favorável à execução das atividades 

institucionais.

Serviços de dedetização do prédio do CRCAM. CONTRATAÇÃO R$3.000,00 abr/23 Baixa ADMDIREX

27

Garantir a limpeza e conservação de modo a propiciar o 

ambiente confortável e favorável à execução das atividades 

institucionais.

Serviços de limpeza da fachada e janela do 

prédio do CRC
CONTRATAÇÃO R$3.000,00 abr/23 Baixa ADMDIREX

28
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;

Prestação de Serviços de Monitoramento e 

Vigilância Eletrônica na sede do CRCAM
CONTRATAÇÃO R$9.600,00 fev/23 Alta ADMDIREX

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA 2023 

Aquisição de materiais de divulgação do 

CRCAM em eventos e campanhas institucionais 

do CRCAM

Contratação de empresa para serviço de copa e 

cozinha em cursos e palestras

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

6
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade.

25
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada;        

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO



29
Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às 

necessidades do CRC

Serviços de Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho 
CONTRATAÇÃO R$17.000,00 jan/23 Alta CONTABILIDADE

30

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às 

necessidades do CRCAM. Fortalecer o conhecimento e as 

habilidades técnicas dos conselheiros e funcionários do CRCAM.

Treinamentos de funcionários CONTRATAÇÃO R$3.000,00 mai/23 Baixa CONTABILIDADE

31

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às 

necessidades do CRCAM. Fortalecer o conhecimento e as 

habilidades técnicas dos conselheiros e funcionários do CRCAM.

Contratação de serviço de intermediação e 

seleção de estágio
CONTRATAÇÃO R$7.500,00 jan/23 Baixa CONTABILIDADE

32

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada;

Fortalecer a imagem do CRCAM perante a sociedade e a classe 

contábil; 

Contratação de empresa publicitária para 

realização de vídeo de campanhas institucional 

pelo dia do Contador

CONTRATAÇÃO R$10.000,00 abr/23 Baixa Direx

33
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada;        

Contratação de empresa para cobertura 

fotográfica de eventos
CONTRATAÇÃO R$2.000,00 mai/23 Baixa Desenprof

34

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada;

Fortalecer a imagem do CRCAM perante a sociedade e a classe 

contábil; 

Contratação de empresa publicitária para 

realização de campanhas institucional pelo dia 

do Contador

CONTRATAÇÃO R$17.000,00 abr/22 Baixa Direx

35

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às 

necessidades do CRCAM. Fortalecer o conhecimento e as 

habilidades técnicas dos conselheiros e funcionários do CRCAM.

Contratação de serviço terceirizado para apoio 

ao setor de cobrança
CONTRATAÇÃO R$10.000,00 fev/23 Médio ADMDIREX

36

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada;

Fortalecer a imagem do CRCAM perante a sociedade e a classe 

contábil; 

Contratação de comunicação visual para 

campanhas institucionais em virtude do 

fortalecimento da imagem do CRCAM para a 

sociedade

CONTRATAÇÃO R$10.000,00 fev/23 Médio Direx

37
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada;        

Contratação de serviços de apoio à 

estruturação de estand do CRCAM no Encontro 

Nacional da Mulher Contabilista

CONTRATAÇÃO R$1.000,00 set/23 Médio Desenprof

38
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada;        

Contratação de serviços de apoio à realização 

do II Fórum do Programa de Voluntariado da 

Classe Contábil

CONTRATAÇÃO R$10.000,00 set/23 Médio Desenprof

39
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de registro, fiscalização e 

educação continuada;        

Contratação de empresa para diagramação e 

estruturação do Relato Integrado
CONTRATAÇÃO R$4.000,00 set/23 Alta CONTABILIDADE

40
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;

Contratação de assessoria e comunicação visual 

para demandas do CRCAM
CONTRATAÇÃO R$20.000,00 jan/23 Médio ADMDIREX

41
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;

Contratação de serviço técnico temporário 

para atender demandas administrativas do 

CRCAM

CONTRATAÇÃO R$23.709,00 mar/23 Baixa ADMDIREX

42
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;

Contratação de empresa especializada em 

revisão e elaboração de PCS do CRCAM
CONTRATAÇÃO R$20.000,00 jan/23 Alta ADMDIREX

43
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

atividades administrativas do CRCAM;
Serviço de Recorte Jurídico CONTRATAÇÃO R$1.000,00 jul/23 Baixa ADMDIREX

44
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão.

Contratação de Serviços de Assessoria de 

Implantação de Gestão de Governança e LGPD
CONTRATAÇÃO R$15.000,00 jul/23 Alta PDTI

45
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão.

Renovação do Seguro da Frota de Veículos do 

CRCAM
CONTRATAÇÃO R$9.000,00 set/23 Médio FISCALIZAÇÃO

46
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;

Renovação do Seguro Predial da sede do 

CRCAm
CONTRATAÇÃO R$5.000,00 mai/23 Médio ADMDIREX

47
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Locação de Stand em apoio ao Encontro 

Nacional da Mulher Contabilista
CONTRATAÇÃO R$40.000,00 set/23 Baixa Direx

48
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Locação de materiais e móveis necessários à 

relização do evento Forum do Programa de 

Voluntariados da Classe Contábil

CONTRATAÇÃO R$3.000,00 mai/23 Baixa Desenprof

49
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;
Serviço Outsourcing de impressão e cópia RENOVAÇÃO R$19.200,00 jun/23 Médio ADMDIREX

50
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Locação de auditório para a realização do 

evento Forum do Programa de Voluntariados 

da Classe Contábil

CONTRATAÇÃO R$5.000,00 mai/23 Baixa Desenprof

51
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Locação de auditório para a realização do curso 

Holding Familiar
CONTRATAÇÃO R$2.000,00 fev/23 Médio Desenprof

52
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;

Contratação de empresa especializada para 

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.

RENOVAÇÃO R$16.000,00 jun/23 Alta ADMDIREX

53
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;

Contratação de empresa especializada para 

manutenção preventiva e corretiva dos 

compútadores do CRCAM, incluindo materiais e 

as ferramentas necessárias à execução dos 

serviços.

CONTRATAÇÃO R$12.000,00 jan/23 Alta ADMDIREX

53
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;

Serviços de manutenção dos elevadores do 

CRCAM.
CONTRATAÇÃO R$24.000,00 fev/23 Alta ADMDIREX

54
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão.

Serviço de manutenção preventiva (revisão) de 

veículos do CRCM
CONTRATAÇÃO R$7.000,00 ago/23 Baixa FISCALIZAÇÃO

55
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;
Fornecimento de Energia Elétrica CONTRATAÇÃO R$50.000,00 jan/23 Baixa ADMDIREX

56
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão;
Fornecimento de água e esgoto CONTRATAÇÃO R$4.000,00 jan/23 Baixa ADMDIREX

57

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                                    

Postagem de Correspondência de Cobrança RENOVAÇÃO R$30.000,00 dez/23 Alta ADMDIREX

58 R$1.000,00 dez/23 Alta ADMDIREX

59 R$5.000,00 dez/23 Alta FISCALIZAÇÃO

60 R$1.000,00 dez/23 Alta FISCALIZAÇÃO

61 R$8.500,00 jan/23 Médio ADMDIREX

62 R$13.500,00 jan/23 Médio ADMDIREX

63 R$2.000,00 mai/23 Médio Desenprof

64 R$26.000,00 jan/23 Médio ADMDIREX

65
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das

políticas e diretrizes da gestão;

Assinatura da Plataforma de Apoio a Licitações

e processos
CONTRATAÇÃO R$3.000,00 jun/23 Médio COMPRAS

66
Assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das

políticas e diretrizes da gestão;
Aquisição de Certificação Digital CONTRATAÇÃO R$700,00 mai/23 Médio COMPRAS

66 Aperfeiçoar a estrutura física da sede do CRCAM.
Adequação e Instalação do novo Plenário do

CRCAM e salas de treinamento e coworking
CONTRATAÇÃO R$800.000,00 abr/23 Alta ADMDIREX

Assegurar meios de recursos que permitam o 

cumprimento das políticas e diretrizes da gestão

Assegurar meios de recursos que permitam o 

cumprimento das políticas e diretrizes da gestão

Postagem de Correspondência Institucional

Serviços de Telefonia Móvel e fixa

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                                    

Serviços de Internet por meio de Fibra 

óptica com link dedicado.

RENOVAÇÃO

RENOVAÇÃO

RENOVAÇÃO



67 Aperfeiçoar a estrutura física da sede do CRCAM.
Adequação e Instalação de Placas para energia

fotovoltaica
CONTRATAÇÃO R$300.000,00 jan/23 Alta ADMDIREX

68 Aperfeiçoar a estrutura física da sede do CRCAM.

Aquisição de cadeiras ergonômicas para

adequação do ambiente saudável aos

colaboradores

CONTRATAÇÃO R$100.000,00 fev/23 Alta CONTABILIDADE

69 Aperfeiçoar a estrutura física da sede do CRCAM.
Aquisição de condicionador de ar (plenário, e

salas de treinamento e coworking)
CONTRATAÇÃO R$46.000,00 jun/23 Alta Direx

70 Aperfeiçoar a estrutura física da sede do CRCAM.
Aquisição de smartphones para uso das

atividades admistrativas e da fiscalização
CONTRATAÇÃO R$4.000,00 jun/23 Alta Direx

71 Aperfeiçoar a estrutura física da sede do CRCAM.

Instalações (Persianas, luminárias, tapetes e

demais materiais de natureza permanentes

para adequação da plenária e salas de

treinamento

CONTRATAÇÃO R$50.000,00 jun/23 Baixa Direx

72 Aperfeiçoar a estrutura física da sede do CRCAM.
Aquisição de materiais e utensílios necessários

para a copa e cozinha do CRCAM
CONTRATAÇÃO R$10.000,00 out/23 Baixa ADMDIREX

73
Modernizar o parque de informática para promover a melhoria

do desempenho das atividades institucionais

Aquisição de computadores, monitores e

periféricos
CONTRATAÇÃO R$120.000,00 ago/23 Alta Direx


