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77

Aquisição de 

CERTIFICADOS 

DIGITAIS

Ampliar e integrar o uso da 

Tecnologia da Informação no 

Sistema CFC/CRCs

Assegurar adequada 

infraestrutura e suporte logístico 

às necessidades do CRCMT.

RENOVAÇÃO DISPENSA 1.467,95 6.3.1.3.02.01.005 5002 Diretoria 2022 INCLUIR

Para acessar diversos sistemas e 

documentos do Conselho, os 

funcionários necessitam utilizar a 

certficação digital, onde se torna 

fundamental a contratação de empresa 

especializada para eventual prestação 

de serviços de emissão de certificados 

digitais do tipo A1 e A3, e e-CNPJ e e-

CFP, padrão ICP-Brasil, com 

fornecimento de token cripográfico e 

armazenamento do certificado.

78
Manutenção de 

Cadeiras

Assegurar adequada 

infraestrutura e suporte logístico 

às necessidades do CRCMT.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.925,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 Diretoria 2022 INCLUIR

Manutenção  para o  funcionamento 

das poltronas giratórias  do plenários 

do  CRCMT

79

Contratação de 

Fotográfo para 

seminário de gestão

Assegurar adequada 

infraestrutura e suporte logístico 

às necessidades do CRCMT.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 2.800,00 6.3.1.3.02.01.022 5001 Diretoria 2022 INCLUIR

Realizar a  cobertura fotográfica e 

filmagem  no seminário de gestão, 

governança e diretrizes do CRCMT.

80
Recarga dos 

extintores

Assegurar adequada 

infraestrutura e suporte logístico 

às necessidades do CRCMT.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 715,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 Diretoria 2022 INCLUIR

Prevenção contra incêndio, em 

conformidade com as normas de 

segurança INMETRO.

81

Aquisição de 

Materiais de 

distribuição gratuita 

(camisetas, bótons, 

pastas e canetas)

Aperfeiçoar, ampliar e difundir 

ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como 

fator de proteção da sociedade

fator de proteção da sociedade

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 9.000,00 6.3.1.3.01.01.018 3013 Eventos 2022 INCLUIR

Materiais para serem distribuídos nos 

encontros e seminarios reailzdos pelo 

CRCMT, como canetas, bótons, pastas.
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82

Contratação de 

Serviços de  Coffee 

Break durante 

eventos de 

capacitação do 

CRCMT.

Aperfeiçoar, ampliar e difundir 

ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como 

fator de proteção da sociedade.

Assegurar adequada 

infraestrutura e suporte logístico 

às necessidades do CRCMT.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 40.000,00 6.3.1.3.02.01.007 3013 e 3014 Eventos 2022 INCLUIR

Registro de Preços para serviços de 

Coffee Break durante eventos de 

capacitação do CRCMT.

83

Locação de espaço 

para realização de 

eventos

Aperfeiçoar, ampliar e difundir 

ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como 

fator de proteção da sociedade

fator de proteção da sociedade

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 11.000,00 6.3.1.3.02.01.027 3013 e 3014 Eventos 2022 INCLUIR

Locação de espaço para realização dos 

eventos de Desenvolvimento e 

Capacitação Profissional.

84

Contratação de 

Assessoria de 

comunicação 

Assegurar meios e recursos que 

permitam o cumprimento das 

políticas e diretrizes da gestão.

CONTRATAÇÃO Pregão Eletrônico R$ 60.000,00 6.3.1.3.02.01.002 3017 Diretoria 2022 INCLUIR

Necessidade de contratação de 

empresa para prestação de serviços na 

área de comunicação social e 

relacionamento 

com a mídia, tendo em vista a 

necessidade de apoio em ações de 

assessoria de imprensa, visando a uma 

comunicação mais eficiente com os 

públicos de interesse específico da 

instituição e, principalmente, com toda 

a 

sociedade. 

85

Contratação de 

empresa para 

reforma da sede do 

Regional

Assegurar adequada 

infraestrutura e suporte logístico 

às necessidades do CRCMT.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 22.000,00 6.3.2.1.01.01.002 5007 Diretoria 2022 INCLUIR

Reforma do edifício do CRCMT, 

contemplando os banheiros do 

auditório. 

86

Contratção de serviço 

de cerimonial (mestre 

de cerimônia) e a 

harmonização

Aperfeiçoar, ampliar e difundir 

ações de educação continuada, 

registro e fiscalização como 

fator de proteção da sociedade.

Assegurar adequada 

infraestrutura e suporte logístico 

às necessidades do CRCMT.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 11.000,00 6.3.1.3.02.01.022 3013 e 3014 Eventos 2022 INCLUIR

Serviços de cerimonial para realização 

dos eventos de Desenvolvimento e 

Capacitação Profissional do CRCMT.


