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1
Aquisições materiais de 
expediente

Abastecimento essencial para o 
funcionamento do CRCMT

Contratação Dispensa 15.780,00R$            R$ 0,00 15.780,00 6.3.1.3.01.01.001 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
disponibilidade do orçamento.

2
Serviços de impressão - 
serviços gráficos (Impressos, 
Formulários e Papéis)

Abastecimento essencial para o 
funcionamento do CRCMT

Contratação Dispensa R$ 7.620,00 R$ 0,00 7.620,00 6.3.1.3.01.01.002 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
disponibilidade do orçamento.

3
Aquisição de publicações 
técnicas

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;                                               
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
educação continuada, registro e 
fiscalização;

Contratação Dispensa R$ 1.000,00 R$ 0,00 1.000,00 6.3.1.3.01.01.003 3018 Diretoria 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

4
Aquisição de placas de 
homenagem

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;                                               
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
educação continuada, registro e 
fiscalização;

Contratação Dispensa R$ 400,00 R$ 0,00 400,00 6.3.1.3.01.01.005 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

5
Serviços de edição gráfica para 
divulgação 

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;                                               
Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
educação continuada, registro e 
fiscalização;

Contratação Dispensa R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 6.3.1.3.01.01.007 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

6
Aquisição de materiais de 
Informática

Abastecimento essencial para o 
funcionamento do CRCMT

Contratação Dispensa R$ 4.000,00 R$ 0,00 4.000,00 6.3.1.3.01.01.008 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
disponibilidade do orçamento.

7
Aquisição de software de 
prateleira

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa R$ 3.000,00 R$ 0,00 3.000,00 6.3.1.3.01.01.009 5010 CPD 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

8
Aquisição de Materiais elétricos 
e de Telefônia

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa R$ 800,00 R$ 0,00 800,00 6.3.1.3.01.01.010 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

9
Aquisição p/ manutenção de 
Bens Móveis

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa R$ 500,00 R$ 0,00 500,00 6.3.1.3.01.01.011 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

10
Aquisição p/ manutenção de 
Bens Imóveis

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa R$ 500,00 R$ 0,00 500,00 6.3.1.3.01.01.012 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

11
Aquisições de materiais de copa 
e cozinha

Abastecimento essencial para o 
funcionamento do CRCMT

Contratação Dispensa R$ 2.600,00 R$ 0,00 2.600,00 6.3.1.3.01.01.013 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
disponibilidade do orçamento.

12
Aquisição de uniforme aos 
funcionários do CRCMT.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa R$ 1.380,00 R$ 0,00 1.380,00 6.3.1.3.01.01.014 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

13
Aquisiçõesde gêneros da
alimentação (café, chá e 
açucar)

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa R$ 4.780,00 R$ 0,00 4.780,00 6.3.1.3.01.01.015 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

14

Aquisição parcelada de água 
mineral/potável natural, sem 
gás em garrafões de 20 litros e 
garrafas de 500 ml.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa 5.750,00R$              R$ 0,00 5.750,00 6.3.1.3.01.01.015 5013 Almoxarifado Janeiro, 2020
Não está se considerando no cálculo do VALOR 
ESTIMADO ORÇAMENTO 2021, pois a vigência do 
contrato jan a dez.
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15
Aquisição de materiais de
limpeza, higiene e conservação

Abastecimento essencial para o 
funcionamento do CRCMT

Contratação Dispensa 9.940,00R$              R$ 0,00 9.940,00 6.3.1.3.01.01.016 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
disponibilidade do orçamento.

16 Aquisição de Bens Não Móveis
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa R$ 1.200,00 R$ 0,00 1.200,00 6.3.1.3.01.01.017 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

17
Contratação de empresa para 
confecção de cartilhas 
orientativas.  

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;
Fortalecer a imagem do CRCMG perante 
a sociedade e a classe
contábil;

Contratação Dispensa 2.500,00R$              R$ 0,00 2.500,00 6.3.1.3.01.01.018 1001 Registro 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

18
Aquisição de materiais de
distribuição gratuita (pastas 
com bolsa)

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa R$ 1.250,00 R$ 0,00 1.250,00 6.3.1.3.01.01.018 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

19
Aquisição parcelada de Gás GLP 
13 KG

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa R$ 1.100,00 R$ 0,00 1.100,00 6.3.1.3.01.01.020 5013 Almoxarifado Janeiro, 2020
Não está se considerando no cálculo do VALOR 
ESTIMADO ORÇAMENTO 2021, pois a vigência do 
contrato jan a dez.

20
Aquisição de outros materiais 
de consumo (baterias, pilhas, 
extintores)

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das politicas e 
diretrizes da gestão;    

Contratação Dispensa R$ 1.000,00 R$ 0,00 1.000,00 6.3.1.3.01.09.001 5013 Almoxarifado 2020
Será realizada a aquisição direta, conforme 
solicitações das áreas e disponibilidade do 
orçamento.

21
Contratação de empresa para 
prestação de serviço de 
assessoria

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;
Fortalecer a imagem do CRCMG perante 
a sociedade e a classe

Contratação Dispensa R$ 4.000,00 R$ 0,00 4.000,00 6.3.1.3.02.01.002 3017 Diretoria 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitações 
das áreas e disponibilidade do orçamento.

22

Fornecimento contínuo de 
licenças de uso de Sistema 
Integrado de Gestão 
Empresarial 

Serviço essencial para o funcionamento 
das atividades do CRCMT

Renovação Inexigibilidade R$ 12.874,98 R$ 38.624,94 51.499,92 6.3.1.3.02.01.002 5002 T.I. Setembro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de outubro a 
dezembro de 2020, corresponde a 3 meses, 
enquanto que em 2021, corresponde a 9 meses.

23

Contratação para defesa dos 
direitos e dos interesses do
CRCMT em demandas judiciais 
específicas.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 15.000,00 R$ 0,00 15.000,00 6.3.1.3.02.01.003 5001 Diretoria 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitações 
das áreas.

24
Contratação de instrutores para 
a realização do encontro com 
contadores públicos

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Credenciamento R$ 60.000,00 R$ 0,00 60.000,00 6.3.1.3.02.01.004 3013 Eventos 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitações 
do desenvolvimento profissional . 

25

Credenciamento de 
palestrantes (dia do contador, 
encontro regionalizado, cursos 
e palestras)

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Credenciamento R$ 15.290,00 R$ 0,00 15.290,00 6.3.1.3.02.01.004 3013 e 3014 Eventos 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitações 
do desenvolvimento profissional . 

26
Serviços de recarga de 
cartuchos e tonners.

Abastecimento essencial para o 
funcionamento do CRCMT

Contratação Dispensa R$ 5.000,00 R$ 0,00 5.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 T.I. 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitações 
do CPD.



27
Serviços de manutenção de 
equipamentos de informática.

Serviço essencial para o funcionamento 
das atividades do CRCMT

Contratação Dispensa 2.910,83R$              R$ 2.079,17 4.990,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 T.I. Maio, 2020

Serviços realizados conforme solicitações do CPD, 
não sendo considerado serviços continuo, 
realizamos o rateio dividindo o valor total do 
contrato pela quantidade de meses, ou seja, de 
junho a dezembro de 2020, corresponde a 7 
meses, enquanto que em 2021, corresponde a 5 
meses.

28
Manutenção do portal do 
CRCMT

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa -R$                        R$ 0,00 0,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 T.I. 2020
Existe a necessidade de contratação do serviço, 
atualmente não possuimos contrato.

29
Contratação de lanche para 
Café com Contabilista e Cursos 
e Palestras

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Pregão Eletrônico R$ 20.000,00 R$ 0,00 20.000,00 6.3.1.3.02.01.007 3013 e 3014 Eventos 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitações 
do desenvolvimento profissional . 

30
Contratação de lanche Cursos e 
Palestras (Interiror do Estado)

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 4.800,00 R$ 0,00 4.800,00 6.3.1.3.02.01.007 3013 e 3014 Eventos 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitações 
do desenvolvimento profissional . 

31
Serviços de jardinagem para a 
Sede do CRCMT.

Necessidade da manutenção das 
instalações do CRCMT

Contratação Dispensa R$ 7.920,00 R$ 0,00 7.920,00 6.3.1.3.02.01.008 5008 Diretoria Janeiro, 2020
Não está se considerando no cálculo do VALOR 
ESTIMADO ORÇAMENTO 2021, pois a vigência do 
contrato jan a dez.

32

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de dedetização e 
outros e limpeza da Sede do 
CRCMT.

Necessidade da manutenção das 
instalações do CRCMT

Contratação Dispensa R$ 1.980,00 R$ 0,00 1.980,00 6.3.1.3.02.01.008 5008 Diretoria 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitação 
da Diretoria (não será serviço continuo, apenas 
única contratação). 

33

Contratação de empresa para 
prestação de serviços 
terceirizados de mão de obra 
de serviços gerais a serem 
executados na sede do CRCMT 

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 10.000,00 R$ 0,00 10.000,00 6.3.1.3.02.01.008 5008 Diretoria 2020

No plano de trabalho está previsto 1 auxiliar para a 
execução 2 meses de contratação, em casos de 
substituição em período de férias das funcionárias 
ou afastamento. 

34

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de monitoramento e 
segurança predial na sede do 
CRCMT. 

Necessidade de assegurar a integridade 
dos bens patrimoniais do Conselho, 
preservar as instalações e garantir a 
integridade física dos transeuntes do 
órgão, em tempo integral. 

Contratação Dispensa R$ 2.550,00 R$ 7.650,00 10.200,00 6.3.1.3.02.01.009 5008 Diretoria Setembro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de outubro a 
dezembro de 2020, corresponde a 3 meses, 
enquanto que em 2021, corresponde a 9 meses.

35
Contratação dos Serviços de 
Ginástica Laboral aos 
funcionários do CRCMT.

Necessidade de assegurar a qualidade de 
vida no trabalho dos colaboradores

Contratação Dispensa R$ 7.790,00 R$ 3.895,00 11.685,00 6.3.1.3.02.01.010 5004 RH Maio, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de maio a dezembro 
de 2020, corresponde a 8 meses, enquanto que em 
2021, corresponde a 4 meses.

36

Contratação dos serviços de 
Engenharia de Segurança e 
Medicina
do Trabalho.

Necessidade de assegurar a qualidade de 
vida no trabalho dos colaboradores

Contratação Dispensa R$ 7.500,00 R$ 0,00 7.500,00 6.3.1.3.02.01.010 5004 RH Julho, 2020

Serviços realizados conforme solicitações do RH, 
não sendo considerado serviços continuo, 
realizamos o rateio dividindo o valor total do 
contrato pela quantidade de meses, ou seja, de 
junho a dezembro de 2020, corresponde a 7 
meses, enquanto que em 2021, corresponde a 5 
meses.



37
Contratação de curso 
motivacional e liderança 
(funcionários)

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 5.000,00 R$ 0,00 5.000,00 6.3.1.3.02.01.011 5005 RH 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitação 
da Diretoria  (única contratação). 

38
Contratação de Intermediação 
de Estágios 

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Dispensa R$ 770,00 R$ 70,00 840,00 6.3.1.3.02.01.012 2013 RH Fevereiro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de fevereiro de 
2020 a janeiro de 2021, corresponde a 11  meses, 
em 2021, corresponde a 1 mês.

39
Contratação de Intermediação 
Menor aprendiz

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Dispensa R$ 2.452,80 R$ 2.452,80 4.905,60 6.3.1.3.02.01.012 2013 RH Junho, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de julho a dezembro 
de 2020, corresponde a 6 meses, em 2021, 
corresponde a 6 meses.

40

Contratação de serviços de 
tradução e revisão gramatical 
para publicação da revista visão 
contábil.

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;
Fortalecer a imagem do CRCMT perante a 
sociedade e a classe
contábil;

Contratação Dispensa R$ 8.000,00 R$ 0,00 8.000,00 6.3.1.3.02.01.016 3018 Câmara Técnica 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitação 
da Câmara Técnica.

41

Contratação de empresa para 
confecção e divulgação de 
campanha publicitária em 
outdoors.

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;
Fortalecer a imagem do CRCMT perante a 
sociedade e a classe
contábil;

Contratação Dispensa R$ 13.959,00 R$ 0,00 13.959,00 6.3.1.3.02.01.018
2006; 1003; 

1005
Eventos 2020

Será realizada a contratação, conforme solicitações 
do desenvolvimento profissional (não possuimos 
contrato ativo para essa despesa)

42

Despesas com cerimonial, 
ambientalização e locação de 
espaço para solenidade de 
entrega de carteira profissional 
na capital e no interior

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;
Fortalecer a imagem do CRCMT perante a 
sociedade e a classe
contábil;

Contratação Dispensa 8.100,00R$              R$ 0,00 8.100,00 6.3.1.3.02.01.022 1001 Registro 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitações 
da Câmara de Registro (não possuimos contrato 
ativo para essa despesa)

43
Contratação de seguro total 
para a frota de veículos do 
CRCMT

Necessidade de assegurar a integridade 
dos bens patrimoniais do Conselho,  

Renovação
Pregão 

Eletrônico/Dispensa
R$ 5.066,38 R$ 10.132,77 15.199,15 6.3.1.3.02.01.023 2001 e 5012

Diretoria/         
Fiscalização

Setembro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
realizamos o rateio dividindo o valor total do 
contrato pela quantidade de meses, ou seja, de 
setembro a dezembro de 2020, corresponde a 4 
meses, em 2021, corresponde a 8 meses.

44 Seguro do prédio do CRCMT
Necessidade de assegurar a integridade 
dos bens patrimoniais do Conselho,  

Renovação Dispensa R$ 1.300,00 R$ 650,00 1.950,00 6.3.1.3.02.01.024 5008 Diretoria Abril, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
realizamos o rateio dividindo o valor total do 
contrato pela quantidade de meses, ou seja, de 
setembro a dezembro de 2020, corresponde a 8 
meses, em 2021, corresponde a 4 meses.

45

Contratação de Seguro de 
Acidentes Pessoais em Viagem 
e Assistências Emergenciais em 
Viagem

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 2.992,00 R$ 0,00 2.992,00 6.3.1.3.02.01.025
1001, 2001, 
2002, 5001

Diretoria/Registro/ 
Fiscalização

2020
Será realizada a contratação, conforme solicitação 
da diretoria (não possuimos contrato ativo para 
essa despesa)



46
Contratação de empresa 
especializada em locação de 
impressoras multifuncionais.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Dispensa R$ 14.280,00 R$ 0,00 14.280,00 6.3.1.3.02.01.026 5008 T.I. Janeiro, 2020
Não está se considerando no cálculo do VALOR 
ESTIMADO ORÇAMENTO 2021, pois a vigência do 
contrato jan a dez.

47

Locação de estande (COTA 
PALÁDIO) na Feira de Negócios 
do 21º Congresso Brasileiro de 
Contabilidade

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;
Fortalecer a imagem do CRCMT perante a 
sociedade e a classe
contábil;

Contração Inexigibilidade R$ 30.000,00 R$ 0,00 30.000,00 6.3.1.3.02.01.026 3005 Eventos 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitações 
do desenvolvimento profissional (não possuimos 
contrato ativo para essa despesa)

48
Locação imoveis para o 
Encontro Regionalizado

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 1.250,00 R$ 0,00 1.250,00 6.3.1.3.02.01.027 3013 Eventos 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitações 
do desenvolvimento profissional (não possuimos 
contrato ativo para essa despesa)

49
Aluguel de Imóvel para a 2ª 
Delegacia do CRCMT na cidade 
de Sinop/MT.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação/Cont
ratação

Dispensa R$ 12.925,00 R$ 2.585,04 15.510,04 6.3.1.3.02.01.027 5008 Diretoria Fevereiro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
realizamos o rateio dividindo o valor total do 
contrato pela quantidade de meses, ou seja, de 
março a dezembro de 2020, corresponde a 10 
meses, em 2021, corresponde a 2 meses.

50
Condomínio da Subsede de 
Rondonopólis

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Inexigibilidade R$ 12.300,00 R$ 0,00 12.300,00 6.3.1.3.02.01.028 5008 Diretoria Janeiro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total pela quantidade de 
meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2020, 12 
meses.

51

Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços
de manutenção preventiva e 
corretiva dos ares-
condicionados, porta elétrica, 
central telefônica reparos 
elétricos e hidráulico incluindo 
os materiais e as ferramentas 
necessários à
execução dos serviços.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 5.800,00 R$ 0,00 5.800,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 Diretoria 2020
Será realizada a contratação, conforme 
necessidade (não possuimos contrato ativo para 
essa despesa)

52

Serviços de limpeza e 
higienização veicular (serviço 
de lava jato) da frota de 
veículos do CRCMT.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 1.750,00 R$ 1.250,00 3.000,00 6.3.1.3.02.01.031; 
2001; 2002 e 

5012
Diretoria/         

Fiscalização
Junho, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de junho a 
dezembro de 2020, corresponde a 7 meses, 
enquanto que em 2021, corresponde a 5 meses.

53
Serviços de manutenção de 
veículos

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 15.000,00 R$ 0,00 15.000,00 6.3.1.3.01.02.002
2001; 2002 e 

5012
Diretoria/         

Fiscalização
2020

Será realizada a contratação, conforme 
necessidade (não possuimos contrato ativo para 
essa despesa)

54
Serviços de manutenção de 
veículos

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 9.800,00 R$ 0,00 9.800,00 6.3.1.3.02.01.031
2001; 2002 e 

5012
Diretoria/         

Fiscalização
2020

Será realizada a contratação, conforme 
necessidade (não possuimos contrato ativo para 
essa despesa)



55
Serviços de fornecimento de 
energia elétrica .

Abastecimento essencial para o 
funcionamento do CRCMT

Renovação Inexigibilidade R$ 49.333,33 R$ 24.666,67 74.000,00 6.3.1.3.02.01.032 5008 Diretoria Abril, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de abril a dezembro 
de 2020, corresponde a 4 meses, enquanto que em 
2021, corresponde a 8 meses.

56
Serviços de fornecimento de 
água

Abastecimento essencial para o 
funcionamento do CRCMT

Renovação Inexigibilidade R$ 12.000,00 R$ 0,00 12.000,00 6.3.1.3.02.01.033 5008 Diretoria 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total pela quantidade de 
meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2020, 12 
meses.

57
Serviços de postagem de 
correspondências e afins.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Inexigibilidade R$ 38.750,00 R$ 0,00 38.750,00 6.3.1.3.02.01.034
1001, 1005, 
2001, 2002, 

5006,
Diretoria Janeiro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de janeiro a 
dezembro de 2020, corresponde a 12 meses.

58
Serviços de postagem de 
correspondências e afins.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Inexigibilidade R$ 42.000,00 R$ 0,00 42.000,00 6.3.1.3.02.01.035;
1001, 1005, 
2001, 2002, 

5006,
Diretoria Janeiro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de janeiro a 
dezembro de 2020, corresponde a 12 meses.

59 Serviços de TELEFONIA FIXA
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Pregão Presencial R$ 11.000,00 R$ 1.000,00 12.000,00 6.3.1.3.02.01.036 5006, 5002 Diretoria Fevereiro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de fevereiro a 
dezembro de 2020, corresponde a 11 meses, 
enquanto que em 2021, corresponde a 1 mês.

60 Serviços de TELEFONIA MÓVEL
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Pregão Presencial R$ 48.000,00 R$ 16.000,00 64.000,00 6.3.1.3.02.01.036 5006, 5002 Diretoria Março, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de abril a dezembro 
de 2020, corresponde a 9 meses, enquanto que em 
2021, corresponde a 3 mês.

61

Contratação de empresa 
especializada no serviço de 
hospedagem de site e servidor 
de e-mails do CRCMT.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contratação Dispensa 3.000,00R$              R$ 0,00 3.000,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 T.I. Janeiro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de janeiro a 
dezembro de 2020, corresponde a 12 meses.

62

Contratação de empresa 
especializada na locação de 
Servidor Dedicado para o 
CRCMT.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Renovação Dispensa 10.740,00R$            10.740,00R$       21.480,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 T.I. Junho, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de julho a dezembro 
de 2020, corresponde a 6 meses, e 2021, 
corresponde a 6 meses.

63

Serviços de e-mail 
marketing/mala direta, bem 
como padronização dos e-mails 
enviados a todos os 
profissionais contabilistas 
registrados neste CRCMT.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Renovação Dispensa R$ 1.890,00 R$ 1.350,00 3.240,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 T.I. Maio, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de junho a 
dezembro de 2020, corresponde a 7 meses, e 
2021, corresponde a 5 meses.



64
Contratação de serviços de 
Backup em nuvem para o 
CRCMT.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contratação Dispensa R$ 2.760,00 R$ 2.760,00 5.520,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 T.I. Junho, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de julho a dezembro 
de 2020, corresponde a 6 meses, e 2021, 
corresponde a 6 meses.

65
Contratação de certificado de 
segurança SSL

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contratação Dispensa R$ 18,33 R$ 201,67 220,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 T.I Dezembro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, dezembro de 2020, 
corresponde a 1 meses, e 2021, corresponde a 11 
meses.

66 Manutenção do Site
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Renovação Dispensa R$ 135,67 R$ 12,33 148,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 T.I. Fevereiro, 2022

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de fevereiro a 
dezembro de 2020, corresponde a 11 meses, e 
2021, corresponde a 1 mês.

67

Contratação de empresa 
especializada na locação de 
Servidor Dedicado para o 
CRCMT.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Renovação Dispensa 7.249,00R$              659,00R$             7.908,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 T.I Janeiro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de fevereiro a 
dezembro de 2020, corresponde a 11 meses, e 
2021, corresponde a 1 mês.

68

Contratação de empresa 
especializada na realização de 
serviços de busca e consulta em 
Diários Oficiais, com vistas ao 
acompanhamento de processos 
em que envolva o CRCMT.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contratação Dispensa 522,00R$                  174,00R$             696,00 6.3.1.3.02.01.039 1005 Juridico Março, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de abril a dezembro 
de 2020, corresponde a 9 meses, e 2021, 
corresponde a 3 meses.

69

Contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento 
de licença de direito de uso de 
software jurídico integrado de 
uso continuado, para 
gerenciamento de processos 
judiciais.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contratação Dispensa 3.553,76R$              -R$                   3.553,76 6.3.1.3.02.01.039 1005 Juridico Dezembro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de janeiro a 
dezembro de 2020, corresponde a 12 meses.

70
Assinatura anual do jornal 
impresso.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contratação Dispensa R$ 300,00 R$ 300,00 600,00 6.3.1.3.02.01.039 5001 Fiscalização Julho, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de julho a dezembro 
de 2020, corresponde a 6 meses, e 2021, 
corresponde a 6 meses.

71
Assinatura anual do jornal 
impresso.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contratação Dispensa R$ 206,25 R$ 206,25 412,50 6.3.1.3.02.01.039 5001 Fiscalização Julho, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de julho a dezembro 
de 2020, corresponde a 6 meses, e 2021, 
corresponde a 6 meses.



72
Publicação em jornal oficial das 
(União)

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Renovação Inexigibilidade R$ 29.000,00 R$ 0,00 29.000,00 6.3.1.3.02.01.040 3018 Diretoria Janeiro, 2020 

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de janeiro a 
dezembro de 2020, corresponde a 12 meses.

73
Publicação em jornal oficial das 
(Estado)

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contratação Pregão Presencial R$ 8.928,00 R$ 8.928,00 17.856,00 6.3.1.3.02.01.040 3018 Diretoria Julho, 2020 

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de julho a dezembro 
de 2020, corresponde a 6 meses e 6 meses para 
2021.

74
Serviços de encadernação do 
livro diário do CRCMT, do ano 
anterior

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contratação Dispensa R$ 1.500,00 R$ 0,00 1.500,00 6.3.1.3.02.01.046 5001 Diretoria 2020
Será realizada a contratação, conforme 
necessidade (não possuimos contrato ativo para 
essa despesa)

75 Participação em eventos

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
registro, fiscalização e
educação continuada;
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;
Fortalecer a imagem do CRCMT perante a 
sociedade e a classe
contábil;

Contratação Dispensa R$ 9.000,00 R$ 0,00 9.000,00 6.3.1.3.02.01.047 3007 Eventos 2020
Será realizada a contratação, conforme 
necessidade.

76

Serviços agenciamento de 
viagens, emissão de bilhetes 
eletrônicos
de passagens aéreas nacionais 
e internacionais para a
administração do CRCMT

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Pregão R$ 66.001,50 R$ 0,00 66.001,50 6.3.1.3.02.04.

2001, 2002, 
2007, 3003, 
3007, 3013, 
3014, 3016

Diretoria Janeiro, 2020

Prestação de serviço é mensal, realizamos o rateio 
dividindo o valor total do contrato pela quantidade 
de meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2020, 
corresponde a 12 meses.

77
Abastecimento da frota de 
veículos

Manutenção das atividades de 
transporte, garantindo a prestação de 
serviços e as atribuições institucionais.

Contratação Pregão Eletrônico R$ 58.000,00 R$ 0,00 58.000,00 6.3.1.3.01.02.001 5012 Diretoria 2020
Não está se considerando no cálculo do VALOR 
ESTIMADO ORÇAMENTO 2021, pois a vigência do 
contrato 01/01/2020 a 31/12/2020.

78
Vale-transportes,  carga de 
créditos eletrônicos para os 
empregados do CRCMT

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Renovação Inexigibilidade R$ 3.000,00 R$ 0,00 3.000,00 6.3.1.1.01.03.001 2013 R.H Janeiro, 2020

Prestação de serviço é mensal, realizamos o rateio 
dividindo o valor total do contrato pela quantidade 
de meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2020, 
corresponde a 12 meses.

79

Fornecimento de vales refeição 
e alimentação, através de 
cartões
magnéticos para os 
empregados do CRCMT

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contratação Pregão Eletrônico R$ 529.000,00 R$ 0,00 529.000,00 6.3.1.1.01.03.002 2013 R.H Janeiro, 2020

Prestação de serviço é mensal, realizamos o rateio 
dividindo o valor total do contrato pela quantidade 
de meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2020, 
corresponde a 12 meses.

80

Plano de Assistência Médica 
para os empregados do CRCMT 
e
seus dependentes

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Pregão Eletrônico R$ 58.704,78 R$ 176.114,34 234.819,12 6.3.1.1.01.03.003 2013 R.H Outubro, 2020

Considerando que se trata de serviço contínuo, 
cuja prestação de serviço é mensal, realizamos o 
rateio dividindo o valor total do contrato pela 
quantidade de meses, ou seja, de outubro a 
dezembro de 2020, corresponde a 3 meses, e 
2021, corresponde a 9 meses.



81

Plano de Assistência 
Odontológico para os 
empregados do CRCMT e
seus dependentes

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Dispensa R$ 4.500,00 R$ 0,00 4.500,00 6.3.1.1.01.03.004 2013 R.H Janeiro, 2020

Prestação de serviço é mensal, realizamos o rateio 
dividindo o valor total do contrato pela quantidade 
de meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2020, 
corresponde a 12 meses.

82
Serviços de registro em 
cartório, do livro diário do 
CRCMT

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 2.000,00 R$ 0,00 2.000,00 6.3.1.6.01.01.002 5016 Diretoria 2020
Será realizada a contratação, conforme 
necessidade.

83 Aquisição de mobiliário 

Substituição das cadeiras danificadas, 
sem possibilidade de ajustes do encosto, 
altura e apoio para os braços. As cadeiras  
ultrapassaram a vida útil estimada.

Contratação Dispensa 3.000,00R$              -R$                   3.000,00R$                6.3.2.1.03.01.001 5009 Diretoria 2020
Consideração que a aquisição de mobiliário é
realizada em uma única parcela, será utilizado o
orçamento de 2020.

84
Aquisição de um veículo para 
fiscalização

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Pregão Eletrônico R$ 73.000,00 R$ 0,00 73.000,00 6.3.2.1.03.01.005 5011 Diretoria 2020
Consideração que a aquisição de mobiliário é
realizada em uma única parcela, será utilizado o
orçamento de 2020.

85

Aquisição de equipamentos de 
processamentos de dados, 
conforme necessidade de 
substituição

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 6.000,00 R$ 0,00 6.000,00 6.3.2.1.03.01.006; 5010 Diretoria 2020
Consideração que a aquisição de mobiliário é
realizada em uma única parcela, será utilizado o
orçamento de 2020.

86 Aquisição de licenças
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 6.000,00 R$ 0,00 6.000,00  6.3.2.1.05.01.002 5010 Diretoria 2020
Consideração que a aquisição de licençasé
realizada em uma única parcela, será utilizado o
orçamento de 2020.

87 Reforma na sede do Conselho
Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Tomada de Preço R$ 500.000,00 R$ 0,00 500.000,00 6.3.2.1.01.01.002 5007 Diretoria 2020 Recurso advindos do Superávit Financeiro

88
Contratação de serviço de 
cobrança bancária

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Inexigibilidade R$ 110.000,00 R$ 0,00 110.000,00 6.3.1.4.01.02.002 1005 Arrecadação Janeiro, 2020

Prestação de serviço é mensal, realizamos o rateio 
dividindo o valor total do contrato pela quantidade 
de meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2020, 
corresponde a 12 meses.

89
Contratação de serviço de 
cobrança bancária (taxas)

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Renovação Inexigibilidade R$ 10.000,00 R$ 0,00 10.000,00 6.3.1.4.01.02.001 5015 Arrecadação Janeiro, 2020

Prestação de serviço é mensal, realizamos o rateio 
dividindo o valor total do contrato pela quantidade 
de meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2020, 
corresponde a 12 meses.

90
Vagas estacionamento para as 
subsedes

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das
políticas e diretrizes da gestão;

Contratação Dispensa R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 6.3.1.3.02.06.004 5012 Diretoria 2020
Será realizada a contratação, conforme 
necessidade (não possuimos contrato ativo para 
essa despesa)

91
Contratação de serviços de 
reavaliação dos bens do ativo 
imobilizado.

Assegurar o valor contábil, usando valor 
justo na data das demonstrações 
contábeis;

Contratação Pregão Eletrônico R$ 25.000,00 R$ 0,00 25.000,00 6.3.1.3.02.01.002 5001 Diretoria 2020
Será realizada a contratação, conforme solicitação 
da diretoria (não possuimos contrato ativo para 
essa despesa)

92
Contratação de serviço de 
internet dedicado (Web 
dedicada) para o CRCMT.

Assegurar meios e recursos que 
permitam o cumprimento das

Contração Pregão Eletrônico 22.000,00R$            2.000,00R$          24.000,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 T.I. Fevereiro, 2020

Considerando a demanda da coordenação da 
fiscalização (fiscalização eletrônica), pretende-se 
aumentar a velocidade da internet com uma nova 
contratação. Previsão para fevereiro, sendo 11 
meses 2020 e 1 mês para 2021.

Total R$ 2.150.153,62 R$ 314.501,97 R$ 2.464.655,59


