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1 Contratação T. I Dispensa Serviço
Prestação de serviço de locação de impressoras 

CRC/PA

A política adotada pelo CRCPA para a redução de equipamentos no que tange a impressoras, scanners e 

copiadoras, tem no aluguel a redução de custos com processos licitatórios para suprimentos, manutenção e de 

aquisições desses equipamentos, além de fomentar a utilização de sistema eletrônico como substrato serviços 

administrativos.

O quantitativo de impressão/cópia, em média, utilizada por 07 (sete) setores do CRCPA de 15.100 (quinze mil e 

cem) páginas por mês, distribuídas em 07 (sete) equipamentos de diversos tipos conforme estudo técnico 

preliminar. Inicialmente, a meta é reduzir o quantitativo de equipamento para 05 (cinco) máquinas e as 

impressões seriam para 14.000 (quatorze mil/mês), o que será viável pela política de utilização de processos 

eletrônicos. O instrumento contratual será de 01 (um) ano para 05 (cinco) impressoras multifuncionais com cota 

por impressora variando entre 2.000 á 5.000 para cada impressora totalizando 15.100 impressos/mês conforme 

quadro a baixo. A transição dos serviços de aluguel de impressoras iniciou neste ano de 2018, em razão dos 

equipamentos ainda em funcionamento e com seus suprimentos, de forma a terem destinos focados em outros 

setores e em unidades Regionais de delegacias que necessitam dos equipamentos.

A escolha dos equipamentos especificados no Termo de Referência se deve pelas funções de impressão, 

digitalização e cópia, atenderem na prática o objetivo.

Destaca-se que a iniciativa está prevista no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2018-2019 deste 

Conselho Regional de Contabilidade do Pará do setor T.I.

Mensal 12 1.459,00R$         17.508,00R$         janeiro Não sim 5.002,00R$              6.3.1.3.02.01.026

2 Contratação T. I Pregão Serviço Manutenção dos equipamentos de informatica 

Considerando a necessidade deste Conselho manter os equipamentos em bom estado de uso para utilização, é 

necessário a contratação de uma empresa que preste o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos de informática, tal solicitação é necessário, porque, é necessário profissional que tenha 

conhecimento em eletrônica e componentes de peças na área de informática.A manutenção preventiva tem por 

finalidade conservar os equipamentos em plena produtividade a partir da realização dos necessários ajustes, 

limpeza interna, reparos, lubrificações, instalações de melhorias conforme recomendações do fabricante, bem 

como substituições de peças ou dispositivos de acordo com a necessidade de cada equipamento, visando evitar 

a manutenção corretiva e ou defeitos que possam vir a ocorrer por falta de medidas preventivas.

Os serviços de manutenção corretiva compreendem o restabelecimento da situação operacional dos 

equipamentos defeituosos, colocando-os em perfeitas condições de uso, inclusive a substituição de peças e 

componentes, quando autorizado, conforme necessidade de cada equipamento.

Mensal 12 3.000,00R$         36.000,00R$         março Não sim 5002 6.3.1.3.02.01.029

3 Contratação T. I Pregão Aquisição Equipamento de Informática
O Conselho Regional de Contabilidade do Pará – CRCPA, continuamente, busca manter seus 

equipamentos de informática atualizados visando aprimorar e agilizar o trabalho de seu corpo funcional e 

dos que dependem de utilizar os equipamentos e sistemas do órgão

Unidade 16 112.000,00R$      112.000,00R$       janeiro Não não 5010 6.3.2.1.03.01.006

4 Contratação T. I Dispensa Aquisição Licença Fire Wall Seguraça da Rede Interna e Externa Unidade 1 3.000,00R$         3.000,00R$          janeiro Não não 5002 6.3.1.3.02.01.005

5 Contratação T. I Dispensa Aquisição Anti Vírus Segurança do Parque de Informática Unidade 1 3.000,00R$         3.000,00R$          janeiro Não não 5002 6.3.1.3.02.01.037

6 Renovação
Fiscalização/Admi

nistrativo
Pregão Serviço

Manutenção preventiva e corretiva dos Veiculos 

automotores do CRCPA (Pick-up/Corolla/Fusion)

Manutenção e conservação dos veiculos da Fiscalização utilizados em diligências e ações de 

caráter fiscalizatório na capital e interior do estado
Mensal 12 1.830,84R$         21.970,08R$         março Não 2001/5012

6.3.1.3.02.01.031/06.3.1

.3.01.02.002

7 Contratação Registro Dispensa Serviço

Contratação de meio de comunicação escrita 

para publicação de homenagem ao dia do 

Profissional da Contabilidade.

A contratação dos serviços visa melhorar a imagem institucional do CRCPA bem como 

promoção da classe contábil em todo estado do Pará proporcionando maior credibilidade as 

ações promovidas por este CRCPA e reconhecimento da atuação frente à defesa da sociedade

Demanda 1 9.000,00R$         9.000,00R$          março Não sim 3013/3013 6.3.1.3.02.01.018

8
Renovação/ e 

Contrato BB

Cobrança/Administ

rativo
Inexigibilidade Serviço

Custo de Prestação de serviços Encaminhamento 

e Retorno Guias
Prestação de serviços Encaminhamento e Retorno Guias Demanda 12 12.128,77R$       145.545,24R$       janeiro Não 1005

6.3.1.3.02.01.035/6.3.1.

3.02.01.034/6.3.1.401.0

2.002

9
Renovação/Inc

lusão

Fiscalização/Admi

nistrativo
Inexigibilidade Serviço

Prestação de serviços postais e monopólio da 

Empresa de Correios e Telégrafos - ECT. 

(CARTA COMERCIAL)

Envio de documentos de caráter fiscalizatório/ e-Carta Demanda 12 4.985,74R$         59.828,88R$         março Não 2001/1005
6.3.1.3.02.01.0356.3.1.3

.02.01.034
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10 Renovação T. I Dispensa Serviço

Contratação de Empresa Especializada em 

serviços de E-mail Institucional e Hospedagem do 

Site

Buscando manter seus sistemas com a segurança necessária na WEB. 

Alinhado ao objetivo estratégico do Plano de Trabalho, o projeto n.º 5002 - TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO, e tendo em vista que o contrato de Empresa especializada em serviço de e-mail 

e hospedagem de site está findando em 03/08/2019;

É certo que este Regional necessita de um serviço de envio de e-mail para comunicar-se com o 

profissional da contabilidade, publico externo e internamente;

Cumpre ressaltar ainda, que o CRCPA tenha que hospedar seu site em ambiente seguro, que 

atenda os requisitos de segurança na internet;

Portanto, a contratação deste serviço de hospedagem do site e e-mails institucionais do CRCPA 

é fundamental para a comunicação com o meio interno e especialmente externo, pois são 

através deste serviços que o Conselho publica suas informações institucionais e oferece serviços 

a classe Contábil e o público em geral através do seu site e a comunicação pelo correio 

eletrônico de informações e senhas, sendo assim, atendendo as atividades finalística 

institucionais e  garantindo, assim, satisfação dos usuários e colaboradores do sistema CRCPA.

Mensal 12 300,00R$            3.600,00R$          AGOSTO Não sim 5002 6.3.1.3.02.01.037

11 Contratação Adm pregão material
Empresa especializada em fornecimento de 

material gráfico

A contratação se justifica para atender à demanda por material gráfico em diversas atividades 

desenvolvidas pelo CRC/PA, e este Regional não possui recursos técnicos próprios para atender 

a demanda de impressão de materiais gráficos em grande escala e/ou com acabamentos 

diferenciados, tais como capas de processos, envelope,banner, cartaz, folder,  entre outros

Demanda 1 17.400,00R$       17.400,00R$         AGOSTO Não não 3012/5013
6.3.1.3.01.01.002/6.3.1.

3.01.01.018/6.3.1.3.01.0

1.007

12 Renovação T. I Dispensa Serviço Serviços de Informática SPW

Considerando a necessidade deste Conselho dispor de um sistema que atenda as orientações do CFC e 

visando dar continuidade nas constantes mudanças solicitados pelo CFC para manter um padrão de 

informações atualizadas no CRC, tendo em vista que a organização das informações dos dados deste CRC 

são atreladas aos setores deste regional;

Considerando a necessidade de gerenciar as informações que o setor do Registro responsável pelo 

cadastro dos Profissionais da Contabilidade, Fiscalização (Fiscalizar os profissionais), Contabilidade (Debito 

é Credito), Financeiro (todas as informações de pagamento e recebimento), Cursos e Eventos do 

Desenvolvimento Profissional, Contratos vinculados as Ordem de Pagamento, protocolo (recebimento e 

controle de documento de entrada e saída) entre outras ;

Solicito a Contratação de empresa para o fornecimento de licenças de uso de um Sistema de Gestão 

Integrada, com implementação voltada aos processos de Sistema Cadastral, Sistema de Protocolo, 

Sistema de Fiscalização, Sistema Financeiro, Sistema de Redução de Débitos, Sistema de Dívida Ativa, 

Sistema de Contabilidade, Sistema de Ordem de Pagamento, Sistema de Bens Patrimoniais, Sistema de 

Controle de Estoque, Sistema de Plano de Trabalho, Sistema de Jurídico, Sistema de Diárias, Sistema de 

Processo Eletrônico de Registro, Sistema de Fiscalização Eletrônica, Sistema de Consulta – WEB, Sistema 

de Pré Cadastro – WEB, Sistema de Decore – WEB, Sistema de Eleição – WEB, Sistema de Protocolo Via 

Internet, Sistema de Termo de Transferência – WEB, Sistema de Atendimento, Serviços de Consulta para O 

Portal Transparência, Gerenciamento dos dados Replicados do CRCPA para o CFC, Sistema de Envio 

Eletrônico de Documentos Contábeis, Consultas Gerenciais aos Dados Replicados para o CFC, Sistema de 

Comunicação do Exercício Profissional em outra Jurisdição, juntamente com a prestação de serviços para 

a instalação, migração de dados, treinamento e implantação do referido sistema, consultoria, 

manutenção para evolução tecnológica e atendimento de suporte

Mensal 12 4.740,18R$        56.882,16R$       AGOSTO Não sim 5002 6.3.1.3.02.01.005

13 Renovação
Fiscalização/Admi

nistrativo
Pregão Serviço

Serviços de agenciamento de viagens, 

compreendendo os serviços de reserva, emissão 

marcação, remarcação e cancelamento de 

bilhetes.

Para que o Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA possa cumprir sua missão 

institucional de fiscalizar e promover o desenvolvimento da profissão contábil, como fator de 

proteção da sociedade, é fundamental a presença e participação dos conselheiros, delegados 

seccionais, funcionários e colaboradores do CRCPA nas reuniões regimentais, reuniões e 

eventos do CRCPA realizados na sua sede ou fora dela, nas reuniões e eventos do Sistema 

CFC/CRCs, normalmente realizados em outros Estados, bem como em outras reuniões e 

eventos previstos no Plano de Trabalho do CRCPA, visando ao cumprimento do Planejamento 

Estratégico da entidade, bem como do Planejamento Estratégico do CFC. Fiscalização de 

Organizações Contábeis e Profissionais no interior do estado/Fiscalização de Orgnaização não 

Contábeis no interior do estado/Treinamento Rotinas de Cobrança

Demanda 12 14.166,67R$       170.000,04R$       Jan/abril Não não

1001/1003/1007/2001

/2002/2007/2008/300

5/3006/3007/3008/30

12/3014/3015/4002/5

005

6.3.1.3.02.04.001/6.3.1.

3.02.04.001/6.3.1.3.02.0

4.002/6.3.1.3.02.04.003

14 Renovação T. I Dispensa Serviço

Contratacao de Pessoa Jurídica para prestacão 

de servicos de automacao da gestão de backup 

do banco de dados remotos do CRC/PA

Considerando que o contrato de Serviços de automação da Gestão de Backup do Banco de Dados 

Remotos do CRCPA é uma necessidade;

Considerando a necessidade de assegurar os dados deste CRCPA que estão sendo utilizados no 

servidor Web em uma Data Center (local onde o sistema dos serviços online são utilizados) e os dados 

locais da rede localizado na T.I. do CRCPA, e tendo em vista o maior fluxo do uso de serviços neste 

segmento, torna-se necessário a utilização da realização do backup, para salvaguardar as informações 

eletrônicas geradas pelo sistema da Spiderware e documentos e imagens digitalizadas do Sistema 

SPER e da Fiscalização Eletrônica para garantir a continuidade das atividades em caso de pane de 

algum servidor ou mesmo em caso de perda parcial ou total de informações, seja por falha humana ou 

eletrônica;

Considerando que este procedimento é de inteira responsabilidade deste Regional, solicito a contração 

de uma ferramenta de Serviços de Automação de gestão de Backup do Bando de dados Remoto, que 

tenha como compactar e enviar tais dados para o datacenter no território nacional, conforme legislação 

em vigor (Marco Civil da Internet) possibilitando o acesso e a restauração das informações em qualquer 

lugar e que tenha a chave de criptografia na senha para garantir a segurança das informações dos 

dados deste Regional.

Mensal 12 180,00R$            2.160,00R$          setembro Não sim 5002 6.3.1.3.02.01.037

15 Contratação Adm Dispensa material

Contratação de Pessoa Jurídica para 

FORNECIMENTO POR DEMANDA DE 

MATERIAIS DE EXPEDIENTE E 

INFORMÁTICA.

A aquisição objeto do presente termo visa o abastecimento contínuo dos estoques no almoxarifado do 

Conselho Regional de Contabilidade do Pará, materiais estes indispensáveis para o pleno 

funcionamento das atividades funcionais da entidade

Demanda 1 10.000,00R$       10.000,00R$         julho Não não 5013
6.3.1.3.01.01.001/ 

6.3.1.3.01.01.008

16 Renovação Adm pregão Serviço Serviço telefônico fixo comutado (STFC)

Considerando as atividades do CRCPA de fiscalizar, registrar e manter a educação continuada ao Profissional 

da Contabilidade, faz-se necessária a contratação de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do CRCPA, a fim 

de proporcionar comunicação, agilidade, presteza e aproximação da Sede do CRCPA às Delegacias situadas no 

interior do Estado, além da aproximação com o público em geral

Demanda 1 10.284,50R$       10.284,50R$         outubro Não não 5006 6.3.1.3.02.01.036



17 contratação T. I Dispensa Serviço Manutenção e Progressão do Site

Prestação de serviços em atendimento às necessidades atuais do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, 

para manutenção e progressão de site/portal na internet, em acordo com o que preconiza o Plano de Trabalho do 

CRCPA para os Profissionais da Contabilidade principalmente nos Eixos do meio de comunicação e informação 

com o profissional da classe contábil e também de prestação de contas através do portal da transparência e 

serviços na web que agilizam o trabalho do profissional da contabilidade.

Mensal 12 580,00R$            6.960,00R$          outubro Não sim 5002 6.3.1.3.02.01.037

18 Contratação DESENPROF pregão Serviço
Organização do evento denomindo 

"XXXXXXXXX"
demanda 1 80.000,00R$       80.000,00R$         outubro Não sim

19 Contratação DESENPROF Inexigibilidade Serviço
Locação de Estande para 21º CBC - Balneário 

Camburiú
Demanda 1 25.000,00R$       25.000,00R$         novembro Não sim

20 Contratação T. I Dispensa Serviço

Ref. ao aluguel de DATACENTER p/ 

hospedagem do servico de Decore Eletronica e 

Sistema de Fiscalizacao.

Com a finalidade de desenvolver as atividades diárias do CRCPA, com eficiência e agilidade na prestação dos 

serviços a Classe contábil, bem como a disponibilidade de ferramentas de uso do profissional da contabilidade, 

se faz necessário a contratação de uma empresa especializada em serviços de servidor Dedicado, visto que o 

contrato irá vencer.

Através do diagnóstico do setor de T.I., constatou-se que a maior parte dos serviços da área de informática é 

fortemente dependente de uma infraestrutura de rede que necessita de atualização em decorrência do aumento 

de usuários e, consequentemente, maior tráfego e demanda para o armazenamento dos dados, havendo 

necessidade de um processamento mais eficiente com a finalidade de suportar uma demanda maior de rede e 

garantir as novas necessidades relacionadas à implementação de sistemas de serviços crítico e, ainda, a 

necessidade de reestrutura tecnologicamente o T.I. da instituição.

No momento que vivemos a grande maioria dos serviços necessários aos profissionais da contabilidade são 

estão disponibilizados no portal do CRCPA, sendo assim, estes serviços são imprescindíveis, evitando que os 

serviços primordiais para a Classe Contábil fiquem indisponíveis.

Destaca-se que a iniciativa está prevista no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2018-2019 deste 

Conselho Regional de Contabilidade do Pará do setor T.I..

Mensal 12 645,00R$            7.740,00R$          agosto Não sim 5002 6.3.1.3.02.01.037

21 Renovação T. I Pregão Serviço

Empresa especializada na prestacao de servicos 

de internet, em regime de empreitada por preco 

global. Instalacao, montagem, configuracao e 

provimento, c/ materiais e equipam.de suporte p/ 

funcionamento de internet.

Atualmente, o Conselho de Contabilidade do Pará mantém um link que é utilizado para acessos à Internet e 

divulgação de seus serviços ao público externo. Na arquitetura atual, o link é responsável por sustentar toda 

utilização da Internet dentro do órgão e de alguns serviços disponíveis ao público externo. O contrato desse link 

têm seu encerramento previsto para Dezembro de 2019 e esse fato cria a necessidade, mais do que prioritária, 

de que se realize o termo aditivo deste processo licitatório para manutenção deste serviço. Caso não 

contratados, todo o acesso à Internet será interrompido e grande parte dos sistemas mantidos pela CRCPA 

ficará indisponível. Esse cenário contempla o fato de que a Internet exerce papel preponderante para que o 

Conselho consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos serviços internos e 

externos, dentre eles: Informações, Serviços On Line, envios de e-mails, acesso a site para efeito de consulta, 

Acesso a Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, Consulta de Processos, Emissão de IPTU, Alvarás, Licitações, 

Área de Servidor/Intranet, Acessos aos Sistemas e outros.

Mensal 12 2.950,00R$         35.400,00R$          dezembro Não sim 5002 6.3.1.3.02.01.037

22 Contratação DESENPROF Dispensa Serviço Serviço de Cerimonial

A presente contratação justifica-se pela necessidade de proporcionar um serviço profissional e 

adequado aos padrões deste CRCPA, objetivando atender aos eventos realizados por suas diversas 

unidades, considerando que este Órgão não possui em seu quadro, cargos com a qualificação e 

atribuições de mestre de cerimônias

Demanda 1 8.500,00R$         8.500,00R$          janeiro Não não 3012/3013/3014 6.3.1.3.02.01.022

23 Renovação Adm Pregão Serviço
Serviços de Assistência de Plano Odontológico 

para os funcionários do CRC-Pa

A concessão de benefício de assistência odontológica visa atender a demanda do Planejamento 

Estratégico do CRC, especialmente no tocante às diretrizes “atrair e reter talentos”. Propiciar este 

benefício aos funcionários gera uma relação vantajosa de custo-benefício para o CRC, principalmente 

no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida, a saúde e a retenção de talentos. Com o Plano 

Odontológico será possível prevenir doenças e reduzir o absenteísmo, já que muitos funcionários faltam 

ao trabalho em decorrência de problemas odontológicos. Trata-se de serviço de natureza continuada, 

pois sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da Administração, e sua 

contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro, visto que sua manutenção contínua 

é imprescindível, uma vez que está voltado ao cuidado com a saúde do funcionário.

Mensal 12 780,00R$            9.360,00R$          janeiro Não sim 5013 6.3.1.1.01.03.004 

24 Renovação Adm Dispensa Serviço
Locação de sala comercial para funcionamento 

da Delegacia de Santarém

Necessidade de assegurar a funcionalidade da Representação do CRCPA no interior do Estado 

e garantir a padronização dos procedimentos operacionais e atualização da legislação inerente 

às suas atividades. 

Mensal 12 1.800,00R$         21.600,00R$         janeiro Não sim 1007 6.3.1.3.02.01.027

26 Contratação Adm Dispensa Serviço
Manutenção Preventiva e Corretiva da rede dos 

Telefones Fixos do CRCPA

Manter o sistema de telefonia sempre em funcionamento, permitindo uma melhor execução das atividades 

realizadas no Conselho Regional de Contabilidade do Pará,  garantindo maior agilidade e qualidade nas 

atividades do CRCPA

Mensal 12 590,00R$            7.080,00R$          fevereiro Não sim 5008 6.3.1.3.02.01.029

27
Locação de sala comercial para funcionamento 

da Delegacia de Redenção

Necessidade de assegurar a funcionalidade da Representação do CRCPA no interior do Estado 

e garantir a padronização dos procedimentos operacionais e atualização da legislação inerente 

às suas atividades. 

Mensal 12 850,00R$            10.200,00R$         fevereiro Não sim 5008 6.3.1.3.02.01.029

28 Contratação Adm Dispensa material Fornecimento por demanda de Água Mineral
A aquisição objeto do presente termo visa o abastecimento contínuo do estoque do almoxarifado do 

Conselho Regional de Contabilidade do Pará, material este indispensável para o pleno funcionamento 

das atividades da entidade

Mensal 12 285,45R$            3.425,40R$          março Não sim 5013 6.3.1.3.01.01.015

29 Contratação Adm Pregão Serviço

Prestação de serviços de gerenciamento, 

implantação de benefícios e alimentação na 

forma de cartão eletrônico com chip.

A contratação desse serviço visa colaborar com melhores condições de alimentação de todos os 

empregados e estagiários do CRC-PA, favorecendo, assim, o bem-estar e a saúde, sendo que a opção 

por fornecedor o benefício, em forma de cartão, objetiva facilitar a gestão e a operacionalização do 

mesmo

Mensal 12 35.533,33R$       426.399,96R$       março Não sim 2013
6.3.1.1.01.03.002/6.3.1.

3.02.01.013

30 Contratação Adm Pregão Serviço
Contratação de empresa especializada em 

serviços de Limpeza, Transporte e Recepção. 
Manutenção e conservação da Sede do CRCPA Mensal 12 13.395,51R$       160.746,12R$       março Não sim 5001/5008

6.3.1.3.02.01.005/6.3.1.

3.01.01.006/6.3.1.3.01.0

1.008



31 Renovação Adm Inexigibilidade Serviço
Serviço de Publicação de Atos Administrativos 

(Diário Oficial da União)

A lei nº 8666/93 preceitua os casos em que a publicação dos atos administrativos é condição necessária à plena 

eficácia, conforme pode ser observado no caput do art. 26, referente às situações de dispensa e inexigibilidade de 

licitação e parágrafo único do artigo 61, o qual prevê como condição para eficácia dos contratos e seus aditamentos a 

publicação resumida dos referidos instrumentos, qual quer que seja o seu valor, excepcionando apenas, as situações 

conforme disposto no art. 26

Demanda 1 19.527,30R$       19.527,30R$         março Não sim 3018 6.3.1.3.02.01.018

32 Contratação Adm Dispensa Serviço Prestação de serviços de seguros dos veículos.

Cobertura contra danos materiais resultantes de diversos sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio e danos 

causados pela natureza, visando resguardar o Conselho Regional de Contabilidade do Pará de eventuais 

ocorrências, evitando maiores prejuízos, em caso de intempéries que prejudiquem a vida de terceiros ou a perda 

patrimonial

Demanda 1 12.935,21R$       12.935,21R$         maio Não sim 5012 6.3.1.3.02.01.023

33 Contratação Adm Dispensa Serviço
Prestação de serviços de seguros dos imóveis 

(prediais).

A pretensa contratação justifica-se na correta conservação do patrimônio público. A contratação dos serviços aqui 

descritos faz-se necessária visando prevenir a entidade de eventuais danos causados por sinistros, cujos prejuízos 

possam causar dispêndio ao erário

Demanda 1 3.827,19R$         3.827,19R$          maio Não sim 5012 6.3.1.3.02.01.024

34 Renovação
Fiscalização/Admi

nistrativo
Pregão Serviço

Empresa Especializada em gerenciamento dos 

serviços de abastecimento por meio de um 

sistema informatizado de controle com tecnologia 

de cartão eletrônico para fornecimento parcelado 

de combustivel para a frota do CRCPA

Diligências e ações de caráter fiscalizatório na capital e interior do estado. Mensal 12 3.366,25R$         40.395,00R$         março Não sim 2001/5012 6.3.1.3.01.02.001

35 Contratação Adm Dispensa Serviço

Especializada no fornecimento, implatação, 

manutenção e treinamento com utilização de 

ferramentas para licenças de uso de software 

aplicativo para gestão de pessoas, que possibite 

migração de informações do departamento 

pessoal para o sistema de contabilidade deste 

CRCPA.

Mensal 12 270,00R$            3.240,00R$          maio Não sim 5002 6.3.1.3.02.01.005

36 Contratação Adm Dispensa Serviço
Contratação de serviços (PCMSO , PPRA,

exames médicos) 

Desta forma, o CRCPA deverá contratar empresa especializada na prestação de serviços de Medicina e 

Segurança do Trabalho para elaboração, implantação e implementação do Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional; elaboração, implantação, implementação, acompanhamento e avaliação 

do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Os exames médicos que fazem parte do PCMSO 

constituem-se em uma importante ferramenta de prevenção à doença e por consequência de 

manutenção da saúde dos funcionários do CRCPA. Seus resultados geram subsídios para o 

planejamento de ações do Departamento de Gestão de Pessoas, especialmente na implementação de 

temas para a realização de campanhas e para elaboração de projetos, além de permitir o 

acompanhamento da saúde ocupacional através da identificação de possíveis relações entre as 

doenças e as ocupações no ambienta de trabalho

Demanda 1 2.950,00R$         2.950,00R$          junho Não não 5004 6.3.1.3.02.01.010

37 Contratação Adm Dispensa Serviço

Especializada na prestação de serviços de 

monitoramento eletrônica, mediante a locação de 

alarme, cerca eletrica e circuito interno de 

filmagem - CFCTV.

Otimizar os recursos e a segurança na Sede do Conselho Regional de Contabilidade, incluindo o 

monitoramento do patrimônio público contra ações lesivas de terceiros, como atentados às instalações, 

roubo ou furto de equipamentos, além de assegurar a integridade física dos servidores e visitantes 

contra ações e invasões voltadas para a perturbação da ordem no ambiente de trabalho no interior do 

prédio guarnecido

Mensal 12 655,00R$            7.860,00R$          junho Não não 5008 6.3.1.3.02.01.009

38 Renovação Adm pregão Serviço

Contratacao de operadora de plano de 

assistencia médico-hospitalar e acomodacao 

apto.

visa atender as necessidades de assistência à saúde de seus colaboradores e dependentes para 

coberturas na Região Metropolitana de Belém e nos municípios onde estão sediadas as principais 

Delegacias Regionais do Conselho Regional de Contabilidade do Pará

Mensal 12 26.153,10R$       313.837,20R$       julho Não sim 2013 6.3.1.1.01.03.003

39 Renovação Adm Dispensa Serviço
Locação para funcionamento da Delegacia 

Regional de Contabilidade de Abaetetuba.

Necessidade de assegurar a funcionalidade da Representação do CRCPA no interior do Estado 

e garantir a padronização dos procedimentos operacionais e atualização da legislação inerente 

às suas atividades. 

Mensal 12 580,00R$            6.960,00R$          julho Não sim 1007 6.3.1.3.02.01.027

40 Renovação Adm Dispensa Serviço
Ref. a Locacão de um Imóvel para sediar a 

Delegacia Regional de Contab. Em Marabá-PA

Necessidade de assegurar a funcionalidade da Representação do CRCPA no interior do Estado 

e garantir a padronização dos procedimentos operacionais e atualização da legislação inerente 

às suas atividades. 

Mensal 12 1.380,00R$         16.560,00R$         setembro Não sim 1007 6.3.1.3.02.01.027



41 Contratação Adm Dispensa material

Prestação de serviços de fornecimento parcelado 

de gêneros alimentícios e material de limpeza p/ 

CRCPA.

A aquisição do material visa reposição do estoque do Almoxarifado para atendimento imediato das 

demandas internas deste CRCPA e das Delegacias do Regional, visando manter o pleno funcionamento 

das atividades administrativas das Câmaras, Assessorias e Superintendência, buscando garantir a 

infraestrutura apropriada para o desenvolvimento das atividades, conforme previsto no planejamento 

estratégico

Demanda 1 10.000,00R$       10.000,00R$         setembro Não não 5013
6.3.1.3.01.01.016/6.3.1.

3.01.01.15/6.3.1.3.01.01

.015/6.3.1.3.01.01.013

42 Renovação Adm Dispensa Serviço

Locação de Imóvel ( Câmara de dirigentes lojistas 

- CDL) para funcionamento da Delegacia de 

Itaituba

Necessidade de assegurar a funcionalidade da Representação do CRCPA no interior do Estado 

e garantir a padronização dos procedimentos operacionais e atualização da legislação inerente 

às suas atividades. 

Mensal 12 880,00R$            10.560,00R$         setembro Não sim 1007 6.3.1.3.02.01.027

43 Contratação Adm Dispensa Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva (fornecimento de peças a cargo da 

contratante CRC/PA) para centrais de ar 

condicionado.
Garantir o zelo e a conservação das centrais de ar condicionado do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, bem 

como prevenir danos provenientes da falta de manutenção que possam ser causados nos equipamentos.

Mensal 12 2.180,00R$         26.160,00R$         setembro Não não 5008 6.3.1.3.02.01.029

44 Contratação Adm Dispensa Serviço
Prestação de Seguro de Vida dos Estagiários 

CRC/PA

Os serviços contratados são necessários para atender os ditames da Lei 11.788/08 como forma de 

suprir a necessidade da entidade em contratar seguro pessoal para eventuais sinistros (acidentes 

pessoais) que venham ocorrer com os estagiários do Regional

Mensal 1 149,40R$            149,40R$             outubro Não sim 2013 6.3.1.3.02.01.013

45 Renovação Adm pregão Serviço
Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal - 

SMP

OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES SÃO FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA 

FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO.
Mensal 12 2.742,73R$         32.912,76R$         outubro Não sim 5006 6.3.1.3.02.01.036

46 Renovação Adm Dispensa Serviço
Locação de sala comercial para funcionamento 

da Delegacia de Capanema

Necessidade de assegurar a funcionalidade da Representação do CRCPA no interior do Estado 

e garantir a padronização dos procedimentos operacionais e atualização da legislação inerente 

às suas atividades. 

Mensal 12 900,00R$            10.800,00R$         novembro Não sim 1007 6.3.1.3.02.01.027

47 Renovação Adm Dispensa Serviço
Locação de sala comercial para funcionamento 

da Delegacia de Castanhal

Necessidade de assegurar a funcionalidade da Representação do CRCPA no interior do Estado 

e garantir a padronização dos procedimentos operacionais e atualização da legislação inerente 

às suas atividades. 

Mensal 12 650,00R$            7.800,00R$          novembro Não sim 1007 6.3.1.3.02.01.027

48 Contratação Adm Dispensa Serviço

contratação de pessoa jurídica especializada em 

serviços para envio de bens, com ou sem valor 

declarado e documentos em ambito nacional 

abrangendo o recebimento ou a coleta, o 

transporte e a entrega ao destinatário

A contratação dos serviços deste estudo imprescindível às comunicações administrativas entre o 

CRCPA, a sociedade civil e outros órgãos e entidades da Administração e enquadra-se na categoria de 

serviço de natureza não-continuada, tendo em vista que sua interrupção não compromete a 

continuidade das atividades do Regional. Atualmente esses serviços são prestados pela

Demanda 1 14.119,34R$       14.119,34R$         novembro Não sim 1005/1007/5001
6.3.1.3.02.01.034/6.3.1.

3.02.01.035

49 Renovação T. I Dispensa Serviço Serviço de Envio de E-mail marketing

A contratação deste objeto do presente termo visa continuação do serviço de e-mail marketing que finda no dia 

26/03/2019, que este CRCPA utiliza com o envio de e-mails com informações de noticias da gestão, 

comunicações de cursos e eventos ministrados pelo setor de Desenvolvimento Profissional, bem como 

informações técnicas e avisos de interesse do Órgão, serviço este indispensável com a finalidade de divulgação 

para a classe contábil.

O Departamento de Tecnologia da Informação (TI) possui aproximadamente 11.200 e-mails válidos cadastrados 

em sua base de dados que é utilizada para comunicação entre o CRCPA e os seus registrados, mas não 

possuem uma infraestrutura física, lógica e pessoal para atender este serviço.

A estimativa de envio mensal foi feita com base nos 2(dois) últimos contratos  que são de 20 envios, sendo de 

três a quatro mensagens por semana é necessário a contratação de uma ferramenta de e-mail marketing para 

enviar 200.000 (duzentos mil) e-mails por mês com 5 (cinco) IP´s dedicados para identificar o remetente;

Desse modo, como forma de garantir mais este meio de divulgação deste Conselho, faz-se necessário iniciar 

procedimento administrativo para contratação de Empresa especializada de serviço de sistema informatizado de 

envio de e-mail marketing com IP dedicado.

Mensal 12 340,00R$            4.080,00R$          março Não sim 5002 6.3.1.3.02.01.037

51 Contratação Presidência
PREGÃO ou 

DISPENSA 

ELETRÔNICA

Serviço
Contratação de pessoa jurídica especializada em Serviços 

de Assessoria de Imprensa e Comunicação

Necessidade de divulgação e prestação de contas das realizações do CRCPA junto aos profissionais e a 

sociedade de geral
Mensal 12 R$ 1.250,00 15.000,00R$         março Não

 

Provavelmente/S

IM 

3017 6.3.1.3.02.01.002

52 Contratação Adm
PREGÃO ou 

DISPENSA 

ELETRÔNICA

material
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 02 

(duas) Centrais de Ar de 60.000 btus para o Auditório e 

01 (uma) de 22.000 btus

Necessidade de realizar a troca e diminuir o consumo de energia Demanda 1 R$ 17.600,00 17.600,00R$         abril Não
 

Provavelmente/S

IM 

5009 6.3.2.1.03.01.002

53 Contratação Adm
PREGÃO ou 

DISPENSA 

ELETRÔNICA

material
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 

mobiliários em geral

O CRCPA necessita adquirir nova mobilias para substituir as unidades avariadas e proporcionar adequado 

ambiente de trabalho aos seus servidores e colaboradores
Demanda 1 R$ 17.600,00 17.600,00R$         abril Não

 

Provavelmente/S

IM 

5009 6.3.2.1.03.01.001

54 Contratação Adm

PREGÃO ou 

DISPENSA 

ELETRÔNICA

material
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 

uniforme dos funiconários

Ponderando que o último jogo de uniformes concedidos aos colaboradores do CRCPA ocorreu em 2014, e que em 

decorrência do uso diários, os mesmo já não estão em condições de uso. Considerando que houve ingresso de novos 

colaboradores.Considerando que o uniforme padroniza a apresentação dos colaboradores do CRCPA, e facilita na 

identificação dos colaboradores no exercício de suas atribuições funcionais perante o publico interno/externo

Demanda 1 R$ 17.600,00 17.600,00R$         abril Não
 

Provavelmente/S

IM 

2013 6.3.1.3.01.01.014

55 Contratação Adm Inexigibilidade Serviço
Treinamento e Inscrição de funcionários no 15º 

Congresso Brasileiro de Pregoeiros 

Capacitar e desenvolver os funcionários do CRCPA para uma melhor execução de suas atividades e lhes 

proporcionar a oportunidade de ampliar seus níveis de conhecimentos por meios de cursos e treinamentos, 

individuais e coletivos, visitas técnicas e demais técnicas de desenvolvimento e capacitação profissional. A 

concessão deste benefício visa atender a demanda do Planejamento Estratégico do CRCPA, assim como gera 

uma relação vantajosa de custo-benefício para o Regional, especialmente quanto à melhoria do desempenho 

profissional e retenção de talentos.

Demanda 1 R$ 7.000,00 7.000,00R$          abril Não  não 5005 6.3.1.3.02.01.011


