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PORTARIA CRCMT N.º 05, DE 13 DE JANEIRO DE 2023 
 
 

Aprova o Plano de 
Contratações Anual do Conselho Regional 
de Contabilidade de Mato Grosso para o 
exercício de 2023. 

 
 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 
GROSSO, no exercício de suas funções legais e regimentais, resolve: 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Aprovar o Plano de Contratações Anual do CRCMT para o exercício 

de 2023, conforme anexo I desta Portaria. 
 

Art. 2º A efetiva implantação do Plano de Contratações Anual está 
condicionada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira. 

 
 Art. 3º Caberá aos setores do CRCMT inserir os dados do planejamento, 

acompanhar, monitorar e informar as ações executadas relativas às contratações à 
Diretoria Executiva do CRCMT, que será responsável por verificar a necessidade de 
adoção de medidas preventivas ou corretivas e submetê-las à Presidência do CRCMT. 

 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 
 
 
 

Contadora GISELI ALVES SILVENTE 
Presidente do CRCMT 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO 

     

        
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA 2023  

        

SE
Q. 

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA 
DO OBJETO 

CONTRATAÇ
ÃO/ 

RENOVAÇÃO 

VALOR 
ESTIMADO 

DA 
CONTRATAÇ

ÃO / 
RENOVAÇÃ

O 

DATA 
PRETENDID
A PARA A 

CONCLUSÃ
O DA 

CONTRATAÇ
ÃO 

GRAU DE 
PRIORIDA

DE 

UNIDADE 
DEMANDANTE - 
RESPONSÁVEL 

1 
Promoção de bem-estar para os funcionários 
visando proporcionar qualidade de vida melhor. 

Serviços de vale 
alimentação e vale-refeição 
aos funcionários. 

 
RENOVAÇÃO  

R$475.200,00 jan/23 alta RH 

2 Fornecer assistência de saúde aos empregados Serviço de plano de saúde 
 

RENOVAÇÃO  
R$190.986,22 nov/23 alta RH 

3 
Fornecer assistência de odontológica aos 
empregados 

Serviço de plano 
odontológico 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$4.430,00 jan/23 alta RH 

4 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de materiais de 
expediente 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$12.000,00 jul/23 alta  ALMOXARIFADO  
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5 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de impressos, 
formulários e papéis 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$8.100,00 jul/23 alta  ALMOXARIFADO  

6 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de bandeiras, 
flâmulas e placas 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$200,00 jul/23 baixa  ALMOXARIFADO  

7 
Suprir a demanda para divulgação da 
Convenção de Contabilidade do Estado de 
Mato Grosso 

Aquisição de materiais 
para divulgação 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$7.500,00 jul/23 média  EVENTOS  

8 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de materiais de 
informática 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$4.960,00 jul/23 média  ALMOXARIFADO  

9 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de materiais 
elétricos e de telefonia 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$900,00 jul/23 baixa  ALMOXARIFADO  

10 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de materiais 
para manut. De bens 
móveis 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$250,00 jul/23 baixa  ALMOXARIFADO  

11 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de materiais 
para manut. De bens 
imóveis 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$2.000,00 jul/23 média  ALMOXARIFADO  

12 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de copa e 
cozinha 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$3.000,00 jul/23 média  ALMOXARIFADO  

13 
Promoção de bem-estar para os funcionários 
visando proporcionar qualidade de vida melhor. 

Aquisição de uniformes, 
tecidos e aviamento 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$1.500,00 jul/23 baixa  ALMOXARIFADO  

14 
Abastecimento do almoxarifado do CRCMT, 
material indispensável para o funcionamento 
das atividades funcionais da entidade. 

 Aquisição de gêneros 
alimentícios (café, chá e 
açucar) 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$8.650,00 jul/23 baixa  ALMOXARIFADO  

15 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de materiais de 
higiene, limpeza e 
conservação 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$10.600,00 jul/23 média  ALMOXARIFADO  
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16 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de bens móveis 
não ativáveis  

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$700,00 jul/23 baixa  ALMOXARIFADO  

17 
Materiais para a distribuição na Convenção de 
Contabilidade do Estado de Mato Grosso 

Aquisição de materiais de 
distribuição gratuita 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$15.300,00 jul/23 média  EVENTOS  

18 Suprir a demanda da copa do Regional 
 Aquisição de gás e outros 
materiais engarrafados 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$800,00 fev/23 baixa  ALMOXARIFADO  

19 
Utilização nas rotinas dos veículos da 
administração e fiscalização  

Aquisição de combustíveis 
e lubrificantes  

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$25.135,11 mar/23 alta 

 
FISCALIZAÇÃO/DIRE

TORIA  

20 Manutenção dos veículos do CRCMT  
Aquisição de peças e 
acessórios 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$6.153,00 jul/23 alta 

 
FISCALIZAÇÃO/DIRE

TORIA  

21 Utilização nas rotinas diárias dos setores 
Aquisição de outros 
materiais de consumo 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$500,00 jul/23 baixa  ALMOXARIFADO  

22 

Divulgação dos serviços ofertados pelo CRCMT 
por meio do desenvolvimento de novos canais 
digitais de comunicação do Conselho com 
profissionais da contabilidade, dando ênfase às 
ações do CRCMT. 

Contratação de serviços de 
marketing digital, 
desenvolvimento de 
conteúdo para mídias e 
redes sociais do CRCMT 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$68.400,00 jan/23 alta  EVENTOS  

23  Assessoria Jurídica Trabalhista 

Serviços Advocatícios - 
defesa dos direitos e dos 
interesses do CRCMT em 
demandas judiciais 
específicas. 

 
RENOVAÇÃO  

R$5.000,00 jul/23 alta  DIRETORIA  

24 Promover a educação continuada 
Contratação de Instrutores 
para proferir em palestras 
e cursos 

 
RENOVAÇÃO  

R$20.000,00 jan/23 alta 
 

EVENTOS/DIRETORI
A  

25 

Contratação de empresa para o fornecimento 
contínuo de licenças de uso de Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial SPW com 
cessão de direito de uso dos sistemas, suporte 
técnico. 

Sistema Integrado de 
Gestão Empresarial e nota 
Técnica - Sistema 
Integrado de Gestão 
Empresarial  

 
RENOVAÇÃO  

R$80.892,42 out/23 alta TI 

26 Recarga de tonners 

Manutenção de 
equipamentos de 
Informática e Recarga de 
cartuchos e tonners. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$2.000,00 mar/23 alta TI 
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27 

SOLUÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CERTIFICADO DIGITAL E CARIMBO DO 
TEMPO 

Contratação de Empresa 
especializada em 
Certificação digital e 
Carimbo do tempo, para 
aplicação web (API WEB). 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$8.000,00 out/23 alta TI 

28 Licenciamento de uso da plataforma Webinar 
Contratação de Serviço 
Webinar /Reuniões 
Virtuais. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$8.000,00 set/23 alta TI 

29 Licenciamento de uso da plataforma zoom 
Contratação de Serviço 
Zoom/Reuniões Virtuais. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$1.300,00 mai/23 alta TI 

30 Manutenção de site 
Manutenção do site/portal 
www.crcmt.org.br  

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$5.928,00 out/23 alta TI 

31 Momento de socialização entre os participantes 

Contratação de Coffe e 
break para Convenção 
Mato-grossense de 
Contabilidade 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$30.000,00 out/23 média EVENTOS 

32 Manutenção dos serviços de jardinagem. 
Contratação de serviços de 
jardinagem 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$15.900,00 jan/23 alta COMPRAS 

33 

Manutenção e preservação do CRCMT, com 
limpeza, conservação de modo a propiciar o 
ambiente  
confortável e favorável à execução das 
atividades institucionais. 

Contratação de serviços de 
limpeza, asseio e 
conservação das sedes do 
CRCMT. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$35.960,00 mai/23 alta COMPRAS 

34 

Necessidade de assegurar a integridade dos 
bens patrimoniais do CRCMT, preservar as 
instalações e garantir a integridade física dos 
transeuntes do órgão. 

Segurança eletrônica 
predial 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$11.008,50 out/23 alta COMPRAS 

35 

A presente contratação visa o cumprimento das 
exigências da Secretaria do Trabalho, 
relacionados as normas  
regulamentadoras relativas a segurança e 
medicina do trabalho. 

 Contratação de serviços 
de segurança e medicina 
do trabalho 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$8.000,00 mar/23 alta RH 

36 

Faz-se necessária a contratação de empresa 
especializada nos serviços de massagem 
expressa e ginástica laboral para os 
empregados do CRCMT, visando a qualidade 
de vida no trabalho. 

 Serviços de qualidade de 
vida no trabalho 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$10.260,00 out/23 alta RH 
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37 

Contratação de capacitações relacionadas ao 
treinamento e desenvolvimento para os 
empregados do CRCMT, visando a qualificação 
e aperfeiçoamento do corpo funcional. 

 Treinamentos e 
capacitação para os 
empregados do CRCMT 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$6.000,00 mar/23 alta RH 

38 
Contratação de agente de integração para 
intermediação de estágio e aprendiz 

 Agente de Integração 
(Estágio e aprendiz) 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$6.994,01 jun/23 alta RH 

39 

A aquisição visa atender a Lei n.º 7.418/1985, 
que institui a obrigação para o empregador de 
fornecimento de vale  
transporte aos empregados que assim o 
desejarem, e a Lei. n.º 11.788/2008, que 
estabelece a obrigatoriedade na  
concessão de auxílio transporte aos estágios 
não obrigatórios. 

Aquisição de vales-
transportes para 
estagiários do CRCMT. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$13.305,60 jan/23 alta RH 

40 
Publicação da revista visão contábil (eletrônica) 
- tradução dos abstract (inglês) e dos resumes 
(espanhol). 

Serviços de tradução 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$2.000,00 mai/23 média DIRETORIA 

41 
Atender as demandas do CRCMT de cobertura 
fotográfica interna e externa, como na cobertura 
de reuniões, eventos, seminários e afins. 

 Serviços de fotografia 
profissional 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$3.500,00 mai/23 média EVENTOS 

42 

Serviço necessário para publicação de 
campanhas em  
datas comemorativas e de informações 
relevantes aos  
profissionais da contabilidade 

Contratação de serviços de 
publicidade 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$8.100,00 ago/23 média DIRETORIA 

43 
Contratação de assessoria especializada para 
organização do evento 

Contratação de serviços de 
cerimonial e recepcionista 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$19.500,00 ago/23 média EVENTOS 

44 
Realizar a Convenção de Contabilidade do 
Estado de MT 

Contratação de serviços de 
mestre de cerimônias e 
ambientalização para 
eventos 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$15.500,00 ago/23 média 

EVENTOS E 
DIRETORIA 

45 

Cobertura contra danos materiais resultantes de 
sinistros de roubo ou furto, colisão e incêndio, 
visando resguardar o  
CRCMT. 

 Seguro carros 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$14.400,00 out/23 alta COMPRAS 
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46 
Conservação do patrimônio público, visando 
prevenir a entidade de eventuais danos 
causados por sinistros. 

 Seguro predial 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$1.600,00 abr/23 alta COMPRAS 

47 
Cobertura contra danos aos funcionários em 
viagem a servido do CRCMT. 

Seguros de viagens 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$920,00 jan/23 alta 
FISCALIZAÇÃO E 

DIRETORIA 

48 

O estande em grandes eventos relacionados à 
profissão contábil, o CRCMT divulga os seus 
projetos, 
eventos e cursos que objetivam atender a 
educação continuada; além de promover um 
atendimento 
personalizado aos seus credenciados. 

Locação de estande no 
congresso da Mulher 
Contabilista 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$30.000,00 ago/23 alta EVENTOS 

49 
A locação de móveis e equipamentos visa 
garantir a  
disposição de itens não comuns em eventos.  

Locação de 
SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO, ESTANDES 
para Convenção de 
Contabilidade de MT 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$20.000,00 ago/23 alta EVENTOS 

50 

Promover a impressão e digitalização de 
documentos  
de forma eficiente e com menor custo ao 
CRCMT. A  
locação de impressoras é considerada melhor 
opção  
pela diminuição de custos com troca de  
equipamentos/manutenção e insumos. 

Locação de impressoras 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$17.050,00 fev/23 alta DIRETORIA 

51 
Garantir espaço adequado para a realização da 
Convenção de Contabilidade de Mato Grosso 

Locação de espaço para a 
realização da Convenção 
de Contabilidade de Mato 
Grosso 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$20.000,00 set/23 alta EVENTOS 

52 
Atender as demandas operacionais do CRCMT 
. 

Manutenção em: 
notebooks, scanner, 
projetores, estabilizadores, 
nobreak e impressora . 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$3.000,00 jan/23 alta TI/DIRETORIA 

53 
Atender as demandas operacionais do CRCMT 
. 

Manutenção em ar 
condicionados e no prédio 
do CRCMT 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$3.000,00 jan/23 alta DIRETORIA 

54 

Manutenção preventiva, corretiva, periódica e 
substituição de peças desgastadas pelo uso, 
visando maior qualidade  
no funcionamento dos veículos e segurança 
para os usuários. 

 Manutenção da frota de 
veículos 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$5.680,00 jan/23 alta 

FISCALIZAÇÃO/DIRE
TORIA 
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55 
Abastecimento essencial para o funcionamento 
do CRCMT 

Serviços de Fornecimento 
de Energia Elétrica. 

 
RENOVAÇÃO  

R$16.200,00 jan/23 alta DIRETORIA 

56 
Abastecimento essencial para o funcionamento 
do CRCMT 

Serviços de agua e esgoto. 
 

RENOVAÇÃO  
R$16.800,00 jan/23 alta DIRETORIA 

57 
Assegurar meios e recursos que permitam o 
cumprimento das políticas e diretrizes da 
gestão. 

Postagem de 
correspondência de 
cobrança.  

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$28.000,00 jan/23 alta ARRECADAÇÃO 

58 
Continuidade das atividades funcionais do 
CRCMT no que tange as postagens de 
documentos e encomendas oficiais. 

 Postagens de 
correspondências 
institucionais 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$36.979,00 jan/23 alta 

REGISTRO, 
FISCALIZAÇÃO E 

DIRETORIA 

59 

Necessidade de manter em funcionamento os 
serviços de telefonia fixa do CRCMT para 
atendimento dos objetivos  
institucionais do orgão. 

 Telefonia fixa  
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$16.150,80 mar/23 alta DIRETORIA 

60 

Utilização pelos colaboradores no exercício de 
suas atividades laborais, em território nacional e 
internacional, quando o desempenho do cargo 
ou função justificar o uso. 

Telefonia móvel / banda 
larga 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$17.856,00 ago/23 alta DIRETORIA 

61 
Atender as ações de cobrança da carteira do 
CRCMT. 

Contratação de 
mensagens de texto SMS 
corporativo. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$6.300,00 abr/23 alta DIRETORIA 

62 
Manter o site do CRCMT no ar e recebimento e 
envio de mensagens eletrônicas 

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

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$2.190,28 jan/23 alta TI 

63 
Serviço continuo de internet dedicada e 
segurança da informação 

Contratação de empresa 
especializada Link de 
Internet + Ampliance de 
Segurança. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$30.265,50 jul/23 alta TI 

64 Servidor dedicado - serviços online CRCMT 

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

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$17.160,00 jan/23 alta TI 

65 
Envio de informativos, divulgação de eventos e 
campanhas 

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

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$4.599,00 jun/23 alta TI 
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66 Solução de Backup em nuvem para o CRCMT. 
Contratação de serviço de 
Backup em nuvem para o 
CRCMT. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$8.820,00 jun/23 alta TI 

67 Segurança para site CRCMT e serviços online 
Contratação de certificado 
de segurança SSL. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$500,00 nov/23 alta TI 

68 
Desempenhar efetivamente suas atividades em 
trabalhos. 

Internet fixa modem  
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$2.976,00 set/23 alta DIRETORIA 

69 Serviço de correio eletrônico - e-mails EXCHANGE ONLINE  
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$12.000,00 mar/23 alta TI 

70 
Backup em nuvem armazenamento e 
segurança de dados 

Contratação de serviço de 
Backup em nuvem para o 
CRCMT. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$6.760,00 mar/23 alta TI 

71 Atender as rotinas do manual de fiscalização 
Jornais de grande 
circulação com entregas 
diárias 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$1.500,00 ago/23 alta FISCALIZAÇÃO 

72 
Desempenhar efetivamente suas atividades 
jurídicas  

Consultas em diário oficial 
e processos judiciais 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$10.000,00 jan/23 alta 

ARRECADAÇÃO/JURI
DICO 

73 

Publicar os atos normativos no Diário Oficial da 
União, editado pela Imprensa Nacional em 
cumprimento a Constituição  
Federal, art. 37. 

Contratação da Imprensa 
Nacional 

 
RENOVAÇÃO  

R$50.003,00 jan/23 alta 
ARRECADAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E 

DIRETORIA 

74 

Atender as demandas do CRCMT de impressos 
gráficos como convites, certificados, livros e 
relatórios especiais caso  
necessário. 

Impressos gráficos 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$500,00 abr/23 baixa DIRETORIA 

75 
Atender as demandas do CRCMT com a cópia 
de processos judiciais caso necessário. 

Serviços impressão e 
cópia. 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$2.400,00 abr/23 alta 

FISCALIZAÇÃO/DIRE
TORIA 

76 
Encadernação de livros, folhetos ou 
dissertações/tese visando a preservação do 
matéria bibliográfico. 

 Encadernação de 
livros/folhetos/Dissertações
/Teses 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$1.950,00 out/23 média DIRETORIA 

77 

Promover a capacitação, atualização e  
aperfeiçoamento necessários ao exercício 
profissional  
na área contábil. Difusão dos conhecimentos  
adquiridos a outros profissionais.  

Participação em eventos. 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$2.000,00 out/23 média EVENTOS 

78 Suprir a demanda pelos serviços de locomoção Serviço de emissão de  R$6.400,00 jan/23 alta DIRETORIA 
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aérea de conselheiros, funcionários e 
colaboradores, em âmbito nacional e 
internacional, em suas atividades institucionais. 

passagens aéreas RENOVAÇÃO  R$25.942,00 alta DIRETORIA 

R$40.022,00 alta DIRETORIA 

79 

Visitas a organizações contábeis, onde na 
região central de Cuiabá com escassez de 
estacionamento na rua e a locação de garagem 
para subsede de Rondonópolis. 

Estacionamento 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$4.200,00 jan/23 média DIRETORIA 

80 
Transporte de mobiliário para Subsede de 
Rondonopólis caso necessario. 

Serviços de Transporte de 
móveis 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$4.000,00 jan/23 média DIRETORIA 

81 
Assegurar meios e recursos que permitam o 
cumprimento das políticas e diretrizes da 
gestão. 

Contratação de serviço de 
cobrança bancária (taxas) 

 
RENOVAÇÃO  

R$9.000,00 jan/22 alta ARRECADAÇÃO 

82 
Assegurar meios e recursos que permitam o 
cumprimento das políticas e diretrizes da 
gestão. 

Contratação de serviço de 
cobrança bancária 

 
RENOVAÇÃO  

R$82.700,00 jan/23 alta ARRECADAÇÃO 

83 
Conservação do patrimônio público, visando a 
valorização dos imóveis. 

Contratação de empresa 
para reforma dos prédios 
do CRCMT 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$200.000,00 mai/23 média DIRETORIA 

84 
Contratação de faz necessária para processo 
licitátório da reforma, bem como para a 
fiscalização 

Contratação de empresa 
especializada na 
elaboração de projetos e 
fiscalização de obras 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$17.000,00 mai/23 média DIRETORIA 

85 
Modernizar de móveis e utensílios para 
promover a melhoria do desempenho das 
atividades institucionais 

Aquisição de móveis e 
utensílios 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$3.000,00 mai/23 média DIRETORIA 

86 
Substituição para promover a melhoria do 
desempenho das atividades institucionais 

Máquinas e equipamentos 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$4.000,00 mai/23 média DIRETORIA 

87 
Substituição para promover a melhoria do 
desempenho das atividades institucionais 

Instalações 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$5.000,00 mai/23 média DIRETORIA 

88 
Ampliação do Sistema Fotovoltaico para 
atendimento de 100% da demanda 

Instalação de Sistema 
Fotovoltaico 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$250.000,00 mai/23 média DIRETORIA 

89 
Substituição para promover a melhoria do 
desempenho das atividades institucionais 

Aquisição de utensílios de 
copa e cozinha 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$1.000,00 mai/23 média DIRETORIA 

90 
Substituição de dois veículos da fiscalização 
com mais de 5 anos de utilização, sendo um 
tipo hatch e uma caminhonete. 

Aquisição de veículo 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$280.000,00 jun/23 média DIRETORIA 
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91 

Modernizar o parque de informática para 
promover a melhoria do desempenho das 
atividades institucionais - Pretende-se adquirir  
3 COMPUTADORES,  22 HD SSD 500GB.  

Aquisição de 
computadores, monitores e 
periféricos 

 
CONTRATAÇ

ÃO  
R$29.000,00 jun/23 média DIRETORIA 

92 

Modernizar o parque de informática para 
promover a melhoria do desempenho das 
atividades institucionais - Pretende-se adquirir  
50 LICENCAS ANTIVIRUS, OFFICE 365 -  45 
LICENÇAS E OU MICROSOFT OFFICE 2019, 
ADOBE CREATIVE CLOUD - 1  LICENÇA, 
ACROBAT PRO DC FOR TEAMS  - 5   
LICENÇAS, CORELDRAW 2022  - 2   
LICENÇAS .   

Aquisição de licenças 
 

CONTRATAÇ
ÃO  

R$45.000,00 jun/23 média DIRETORIA 
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