
FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR 
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$ 

33.000,00 e R$ 17.600,00). 
 

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO 
 DO VALOR 

NÚMERO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 
089 

NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA 

(solicitação da compra) 
11672 

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022 

SETOR SOLICITANTE Assessoria de Comunicação do CRCMG 

OBJETO 

Contratação da empresa especializada na 
disponibilização, licenciamento de uso e suporte 

técnico de softwares destinados à leitura virtual do 
Jornal CRCNews, acervo do jornal e aplicativo 
para smartphones e tablets para publicação e 
leitura do Jornal CRC News. Apresentação e 

distribuição digital de 6 (seis) edições do Jornal do 
CRCMG, durante o período de 12 meses. 

 

PE-002/AF 
 



Descrição do material ou serviço Quantidade

Contratação      da      empresa      especializada      na      disponibilização,      licenciamento     de     uso     e     suporte     técnico     de     softwares     destinados     à     leitura
virtual      do      Jornal      CRCNews,      acervo     do     jornal     e     aplicativo     para     smartphones     e     tablets     para     publicação     e     leitura     do     Jornal     CRC     News.
Apresentação e distribuição digital de 6 (seis) edições do Jornal do CRCMG, durante o período de 12 meses.

1

Pedido de: Setor Requisitante: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOMaterial/Serviço Emitido em: 

Previsão de  entrega ou início da execução do serviço: 01/07/2022

13/04/2022

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico: 

Tendo       em       vista       que       o       contrato       vencerá       em       junho       e       que       não       existe       a       possibilidade       de       prorrogação,       solicita-se      a      contratação      de      empresa      para
disponibilização    da    versão    online    do    jornal    CRC    News,    o    acervo    do    jornal    e    do    aplicativo    do    jornal    para   smartphones   e   celulares.   O   jornal   circula   somente
em    versão    virtual    e,    dessa    forma,    essa    contratação    se    torna    indispensável    para    a    circulação,    veiculação    e    acesso    ao    jornal    CRCNews.    Essa   contratação
está    alinhada    com    o    planejamento    estratégico    do    CRCMG    uma    vez    que    atende    aos    objetivos    de    “Fortalecer    a   imagem   do   CRCMG   perante   a   sociedade   e
a classe contábil’ e “Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, registro e fiscalização, como fator de proteção da sociedade”.

Número do centro de custo:

Número do projeto:

Conta contábil:

Valor disponível:

Valor estimado:

JORNAL DO CRCMG

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

R$ 5.905,82

R$ 3.300,00

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

450

3017

6.3.1.3.02.01.005

Responsável pela Demada: FERNANDA DE OLIVEIRA E SOUSA

Matrícula Responsável pela validação: Data Horário

411 FERNANDA DE OLIVEIRA E SOUSA 13/04/2022 09:49

406 MARIO ROGERIO MAROTTA 13/04/2022 10:09

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Descrição resumida: Empresa especializada na disponibilização e suporte técnico de softwares para leitura de jornal

Autorizo  a  abertura  do  respectivo  processo  de  compra/contratação, respeitando 
a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Solicitação de compra/serviço
11672

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 13/04/2022
13:33:49



Fornecedor Quantidade Descrição Preço Total

DEPARISON CONSULTORIA 
LTDA

Fone: (51) 3029-5080
Contato: GABRIELA
Entrega: 14/06/2022
Data: 07/04/2022

6.00 Contratação     da     empresa     especializada     na    disponibilização,
licenciamento          de          uso          e          suporte          técnico         de         softwares
destinados     à     leitura     virtual     do     Jornal     CRCNews,     acervo    do
jornal            e           aplicativo           para           smartphones           e           tablets           para
publicação     e     leitura     do     Jornal     CRC     News.     Apresentação     e
distribuição    digital    de    6    (seis)    edições   do   Jornal   do   CRCMG,
durante o período de 12 meses.

R$ 539,52 R$ 3.237,12

TOTAL: R$ 3.237,12

Empresa especializada na disponibilização e suporte técnico de softwares para 
leitura de jornal

Descrição resumida:Gerência/Assessoria solicitante

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Observação

Este processo administrativo de contratação será regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Não houve sucesso na pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe 
sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do 
Procedimento PE-002/AF.

O responsável pela condução do Processo entrou em contato com vários fornecedores através de e-mail (anexos ao processo de pagamento), e por 
telefone. Entretanto, mesmo após observado o que prevê a IN MP/SLTI nº 073/2020 , e ter sido feita pesquisa no painel de preços no período de 
13/04/2022 a 25/04/2022, por meio da aplicação dos seguintes filtros de busca: ano da compra2021/2022, objeto da compra: “software de leitura”, 
“software de leitura virtual”, “jornal virtual” , não foi localizada nenhuma contratação similar. Apenas uma empresa apresentou proposta.

Entre as demais requisitadas, duas empresas responderam por e-mail que não realizava o serviço, outras passaram a mesma informação por telefone e 
algumas não responderam as solicitações. 
O serviço demandado se mostrou bastante específico por suas peculiaridades. Sendo assim, de acordo com a pesquisa de preços realizada, dentre os 
possíveis fornecedores localizados, o que apresentou melhor preço e disponibilidade para atender à demanda do CRCMG, é a empresa DEPARISON 
CONSULTORIA LTDA , pelo valor de R$539,52(quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos) por edição bimestral, e, por isso, a 
contratação será realizada, excepcionalmente, sem a comparação de no mínimo 3 (três) propostas, considerando que o valor ofertado é compatível com 
a demanda apresentada, está dentro do que foi programado e autorizado e foi amplamente negociado com a empresa proponente, de forma a 
proporcionar a consecução da contratação mais vantajosa possível para a Administração, bem como não o cumprimento das estratégias e diretrizes e da 
Entidade.

FORNECEDOR SELECIONADO: DEPARISON CONSULTORIA LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 25/04/2022

PE-002/AF

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

COLETA DE PREÇOS
11672

DATA:  25/04/2022

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 25/04/2022
15:24:25



 Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE PREÇOS 
PROCESSO DE COMPRA DIRETA nº 11672

No dia 13 de abril de 2022 a Assessoria de Comunicação do CRCMG fez a solicitação de compras
nº11672, referente a contratação da empresa especializada na disponibilização, licenciamento de uso e 
suporte técnico de softwares destinado à leitura virtual do Jornal CRCNews, acervo do jornal e aplicativo 
para smartphones e tablets para publicação e leitura do Jornal CRC News. Apresentação e distribuição 
digital de 6 (seis) edições do Jornal do CRCMG, durante o período de 12 meses.

O processo de contratação na modalidade de dispensa em função do valor, conforme inciso II do art. 24 
da Lei nº 8.666/1993 foi instruído na Gerência Administrativa e Financeira (GEADF) conforme 
Procedimento PE-002/AF e demais normativos aplicáveis, entretanto, não foi possível obter o 
quantitativo mínimo de propostas de fornecedores (três), conforme indicado no Procedimento, pelas 
razões abaixo descritas:  

O responsável pela condução do Processo entrou em contato com vários fornecedores através de 
e-mail (anexos ao processo de pagamento),  e por telefone. Entretanto, mesmo após observado
o que prevê a IN MP/SLTI nº 073/2020 , e ter sido feita pesquisa no painel de preços no período de
13/04/2022 a  25/04/2022, por meio da aplicação dos seguintes filtros de busca: ano da compra
2021/2022, objeto da compra: “software de leitura”, “software de leitura virtual”, “jornal virtual” , não foi
localizada nenhuma contratação similar. Apenas uma empresa apresentou proposta.

Entre as demais requisitadas, duas empresas responderam por e-mail que não realizava o serviço, 
outras passaram a mesma informação por telefone e algumas não  responderam as solicitações.
O serviço demandado se mostrou bastante específico por suas peculiaridades.
Sendo assim, de acordo com a pesquisa de preços realizada, dentre os possíveis fornecedores 

localizados, o que apresentou melhor preço e disponibilidade para atender à demanda do CRCMG, é 

a empresa DEPARISON CONSULTORIA LTDA , pelo valor de R$539,52
(quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos) por edição bimestral, e, por isso, a

contratação será realizada, excepcionalmente, sem a comparação de no mínimo 3 (três) propostas, 

considerando que o valor ofertado é compatível com a demanda apresentada, está dentro do que foi 

programado e autorizado e foi amplamente negociado com a empresa proponente, de forma a 

proporcionar a consecução da contratação mais vantajosa possível para a Administração, bem como 

não o cumprimento das estratégias e diretrizes e da Entidade. 

Belo Horizonte, 25 de abril de 2022

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/9AJSC-7RLJ4-FCM5C-8FH24

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 25/04/2022 14:32:25 -03:00

http://www.crcmg.org.br/


MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: 9AJSC-7RLJ4-FCM5C-8FH24

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 25/04/2022

14:32

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/9AJSC-7RLJ4-FCM5C-8FH24

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: DEPARISON CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 10.781.434/0001-20 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:30:25 do dia 14/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/10/2022.
Código de controle da certidão: 10ED.0977.DA03.43BA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DEPARISON CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.781.434/0001-20
Certidão nº: 14871225/2022
Expedição: 10/05/2022, às 10:12:36
Validade: 06/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DEPARISON CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.781.434/0001-20, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS

Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora :

: 26.04.2022

11:04

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho Tipo do Empenho ProcessoData do Empenho

Conta de Despesa

6.3.1.3.02.01.005

CNPJ / CPF

Dotação Orçamentária

4582 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA 10.781.434/0001-20

Exercício

752 GLOBAL 1167226.04.2022 2022

Descrição da Conta

S E R V I Ç O S  D E  T E C N O L O G I A  D A  
INFORMAÇÃO

Favorecido :

Endereço

CEP

:

:

:

RUA MARIANTE, 288 - SALA 1402

90430-180

Bairro : RIO BRANCO

Cidade : PORTO ALEGRE UF : RS

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

 1.020.870,00  629.634,33   1.618,56  389.617,11

Valor por Extenso

Um Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Seis Centavos

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO À LEITURA VIRTUAL DO JORNAL CRCNEWS, 
ACERVO DO JORNAL E APLICATIVO PARA SMARTPHONES E TABLETS PARA PUBLICAÇÃO E 
LEITURA DO JORNAL CRC NEWS, APRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DIGITAL DE 3 (TRÊS) 
EDIÇÕES DO JORNAL DO CRCMG, NO PERÍODO DE JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022. DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 11672.

3     539,52  1.618,56

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado

Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade NúmeroComplemento

Dispensa de Licitação 11672

Banco : BANRISUL Agência : 0100 Conta : 062987770-5

Projeto

3017 - COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL

Nº. Reserva

789

Número do Evento

1130

Descrição do Evento

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

SubProjeto

 - 

Núm. Controle

1199

Belo Horizonte, 26 de Abril de 2022

___________________________________

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 27/04/2022
12:01:40

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 27/04/2022
12:26:40

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 27/04/2022
12:27:24



https://consopt.www8.receita.fazenda.gov.br/consultaoptantes


Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11672

Objeto: Empresa especializada na disponibilização e suporte técnico de softwares para leitura de jornal

Fornecedor: DEPARISON CONSULTORIA LTDA Valor: R$ 3,237.12

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Relatório:

O     processo     de     dispensa     de     licitação     em     epígrafe     possuí     embasamento     legal     no     artigo     24,     inciso     II,     da     Lei     n.º     8.666     /    1993,    se    encontra    devidamente
formalizado    e    justificado    quanto    aos    aspectos    de    oportunidade   e   conveniência,   em   consonância   com   o   Planejamento   Estratégico   do   CRCMG.   O   custo   pela
aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.02.01.005.  6.3.1.3.02.01.005

Conclusão:

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Responsável pela condução do processo: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE Data: 26/04/2022

Descrição do material ou serviço Quantidade

Contratação      da      empresa      especializada      na      disponibilização,      licenciamento     de     uso     e     suporte     técnico     de     softwares     destinados     à     leitura
virtual      do      Jornal      CRCNews,      acervo     do     jornal     e     aplicativo     para     smartphones     e     tablets     para     publicação     e     leitura     do     Jornal     CRC     News.
Apresentação e distribuição digital de 6 (seis) edições do Jornal do CRCMG, durante o período de 12 meses.

1

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 26 de abril de 2022

PE-002/AF 
21/07/2020

Parecer técnico nº 11672
Compra direta

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 27/04/2022 09:10:03



Quantidade Descrição do material ou serviço Valor unitário Valor total

6 Contratação              da              empresa             especializada             na             disponibilização,
licenciamento      de      uso     e     suporte     técnico     de     softwares     destinados     à
leitura    virtual    do    Jornal    CRCNews,    acervo    do    jornal   e   aplicativo   para
smartphones       e       tablets       para       publicação       e       leitura       do       Jornal       CRC
News.       Apresentação       e       distribuição      digital      de      6      (seis)      edições      do
Jornal do CRCMG, durante o período de 12 meses.

R$ 539,52 R$ 3.237,12

CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:

Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

Razão social:
Endereço:
CNPJ:
Inscrição estadual: 

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100
17.188.574/0001-38
Isento

TOTAL

R$ 3.237,12

OBSERVAÇÃO:

1 - O prazo   de entrega  dos  itens   constantes desta  ordem  de  compra  deverá  ser   cumprido  rigorosamente   dentro   do  estabelecido;

2 - O  pagamento  no  valor   acima  será   efetuado,   de  acordo  com  a  condição de   pagamento  estabelecida  na proposta, após a  entrega  do  
material/serviço mediante a nota fiscal;

3 - No  preço  deverão estar  inclusas as  despesas  com  transporte,  tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;

4- O pagamento  será  efetuado  exclusivamente  para a  empresa  contratada,  não sendo  permitida a  negociação do  título emitido   em nome  do 
CRCMG;

5- Na  nota  fiscal  deverão  constar  as retenções  dos impostos,  conforme  IN RFB 1.234/2012,  a  IN RFB 1.540/2015  sendo:  IR, CSLL, COFINS, 
PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;

6 - A  empresa  optante  pelo  Regime   Especial   Unificado  de   Arrecadação   de  Tributos   e   Contribuições   devidos   pelas   Microempresas  e 
Empresas  de Pequeno  Porte (Simples Nacional)  deverá  encaminhar  declaração,  anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 
1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;

7 - A  empresa  deve estar  regular com  as certidões  do FGTS,  INSS e  Justiça  Trabalhista  na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o 
CRCMG reterá o pagamento até a regularização;

8 - Será  cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não  seja  cumprido o prazo de entrega,  constante da proposta 
apresentada a este Órgão;

9 - Reservamos  o  direito de  recusar  e  devolver à custa do fornecedor,  qualquer  parcela do material  recebido em quantidade  superior àquela 
autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO 11672

DEPARISON CONSULTORIA LTDANome/Razão social:

CPF/CNPJ:

Telefone:

Contato:

E-mail:

Dados do fornecedor

(51) 3029-5080

gabriela@maven.com.br

GABRIELA

10.781.434/0001-20

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 27/04/2022
12:03:55
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O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS 
GERAIS, inscrito no CNPJ/MF sob o número 17.188.574/0001-
38, com sede na Rua Cláudio Manoel, 639, bairro Savassi, 
CEP: 30140-105, Belo Horizonte, Minas Gerais, representado 
por sua presidente, contadora Suely Maria Marques de 
Oliveira, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e de 
outro DEPARISON CONSULTORIA LTDA, inscrito no 
CNPJ/MF sob o número 10.781.434/0001-20, com sede na 
Rua Mariante, 288, sala 1402, bairro Rio Branco, Porto Alegre 
– RS, CEP: 90430-180, neste ato representado por Marison
Sousa Gomes  de ora em diante
denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento a disponibilização, licenciamento de uso e suporte 
técnico dos Softwares denominados MavenFlip e MavenApp para publicação, 
apresentação e distribuição digital de 6 (seis) edições do Jornal do CRCMG, denominado 
Jornal Virtual no portal do CRCMG.

1.2. A disponibilização compreende desde a configuração para inserção das edições do 
Jornal do CRCMG nos referidos softwares, bem como, a publicação digital para acesso e 
leitura dos usuários na web, através do fornecimento de um link de acesso, e nos 
aplicativos de dispositivos móveis, instalados pelos usuários através das lojas de 
aplicativos.

1.3. Os softwares objeto deste contrato são de propriedade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
2.1. Dar todo o suporte e licenciamento completo aos softwares que compõem o objeto 
deste contrato;

2.2. Realizar treinamento online para até 2 (dois) usuários administradores a serem 
indicados pela CONTRATANTE, caso seja identificada a necessidade, sem nenhum ônus 
adicional;

2.3. Promover a reciclagem de 2 (dois) usuários administradores, na hipótese de a
CONTRATANTE adquirir versões mais atualizadas do software, sem nenhum ônus 
adicional;

2.4. Promover as devidas correções no que concerne às falhas e/ou impropriedades dos 
softwares, bem como atualizar os mesmos, por razão de erro não detectado anteriormente;

2.5. Fornecer suporte técnico a CONTRATANTE, na modalidade remoto (ON-LINE), ou 
qualquer outro atendimento ou consulta referente aos softwares, em dias úteis, de 
segunda-feira à sexta-feira, das 08h30min às 12h e das 13h30min às 18h (horário de 
Brasília);

2.5.1 A abertura de chamados de suporte técnico serão realizadas via aplicativo Help Desk 
a ser disponibilizado pela CONTRATADA, sem nenhum ônus adicional; 
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2.6. Atender aos chamados da CONTRATANTE, para suporte ou sanar falhas no sistema, 
sempre que solicitado, num prazo máximo de 48 horas, a partir da notificação.

2.7. Manter em dia todos os direitos pecuniários de seus empregados, tais como: horas 
extras, indenizações e outras vantagens, de forma que as atividades contratadas não 
sejam prejudicadas em função de reinvindicações trabalhistas.

2.8. Manter, durante toda a vigência contratual, a regularidade junto ao FGTS, ao INSS e 
à Justiça do Trabalho.

2.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato.

2.10. Fornecer ao CONTRATANTE, sem nenhum custo adicional, todas as novas 
atualizações dos softwares citados no item 1.1, durante a vigência do contrato. 

2.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Proporcionar as informações necessárias à execução dos serviços ora contratados, 
assim como prestar, prontamente, os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada.

3.2. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA nas condições previstas neste contrato.

3.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços. 

3.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada. 

3.5. Notificar à contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

4.1. O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao da publicação de cada edição do Jornal Virtual, mediante apresentação 
da nota fiscal, com as devidas deduções legais, bem como das certidões de regularidade 
junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do Trabalho, além da Declaração de Optante pelo 
Simples Nacional, se for o caso.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. O CONTRATANTE pagará por cada publicação/edição do Jornal Virtual R$ 539,52
(quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos) cujo(s) desembolso(s) 
dar-se-á(ão) com os recursos previstos em dotação orçamentária, sob a rubrica 
6.3.1.3.02.01.005.
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9.1.2. Reserva-se ao CRCMG o direito de reter e compensar, dos pagamentos da 
contratada, a multa referida nas alíneas “b” e “c” desta cláusula, assegurado o contraditório 
e a apresentação de defesa prévia, nos termos da legislação vigente.

9.1.3. As sanções poderão ser aplicadas de modo cumulativo, independentemente de sua 
quantidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
10.1. O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos 
previstos nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONFORMIDADE COM LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS
11.1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, (LGPD), é a 
legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. O CRCMG 
seguindo as boas práticas de governança e compliance está comprometido com seus 
deveres de garantia da privacidade e de proteção de dados pessoais, e preza em todas as 
relações contratuais que os envolvidos adotem boas práticas de governança, visando 
sempre o interesse do respeito a legislação vigente.

11.2. Neste sentido, a CONTRATADA declara estar ciente que o CRCMG é uma entidade 
de fiscalização tendo como uma de suas atividades precípuas, o registro de categoria 
profissional, regida pelo princípio do acesso à informação normatizado pela Lei 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Sendo assim, realiza o tratamento de dados 
para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o 
objetivo de executar as competências legais e cumprir as atribuições legais do serviço 
público, e, portanto, eventuais dados pessoais dos sócios, representantes legais, 
prepostos e demais envolvidos na relação do objeto do presente contrato, estarão 
disponíveis no Portal da Transparência, nos termos do art. 23 da LGPD.

11.3. A CONTRATADA no ato da assinatura do presente instrumento aditivo, declara que 
se encontra em processo de adequação, ou já está adequada e capaz de garantir a devida 
proteção e manuseio dos dados pessoais que sejam tangíveis, ou que, pessoalmente 
identifiquem ou tornem identificáveis, quaisquer empregados, clientes, agentes, usuários 
final, fornecedor, contatos, ou qualquer pessoa natural cujos dados pessoais sejam objeto 
de tratamento das respectivas instituições a quem pertencem os sócios quotistas incluindo 
suas filiais, subsidiárias, ou grupo econômico a que pertençam, em conformidade com a 
LGPD.
11.4.O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas 
nas hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, 
e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.

11.5. As partes deverão adotar todas as políticas e medidas protetivas definitivas na LGPD, 
promovendo políticas de proteção de dados com adoção de ferramentas tecnológicas, 
jurídicas e humanas, para coleta e proteção de dados pessoais de pessoas naturais, no 
âmbito do desenvolvimento do objeto do presente contrato.

11.6. Ressalvado o disposto no subitem 11.7, é vedado à CONTRATADA a subcontratação 
do processamento dos dados pessoais recebidos, bem como a transferência do 
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processamento ou tratamento para qualquer empresa ou terceiro, inclusive no exterior, 
sem a autorização prévia por escrito da CRCMG, no âmbito do objeto deste contrato.

11.7. A CONTRATADA, no âmbito de suas relações comerciais próprias, poderá contratar 
serviços de armazenamento em nuvem para os dados relacionados ao presente contrato, 
desde que essenciais à execução dos serviços e em acordo com as finalidades e os limites 
deste ajuste e as disposições da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).

11.7.1. A CONTRATADA atesta que a prestadora dos serviços de armazenamento em 
nuvem possui condições de fornecer o nível adequado de proteção dos dados sob a sua 
guarda, em conformidade com as exigências estipuladas na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).

11.7.2. A prestadora dos serviços de armazenamento em nuvem atuará na condição de 
suboperadora dos dados e, no caso de descumprir as determinações da Lei n.º 
13.709/2018 (LGPD), responderá a CONTRATADA perante o CRCMG.

11.11. A CONTRATADA se compromete, na execução das suas atividades 
contratualmente previstas, a não coletar dados pessoais de terceiros sem a observância 
dos pressupostos da LGPD, tampouco compartilhar ou enviar tais dados para o CRCMG, 
quando seu tratamento estiver em desconformidade com a referida legislação, sob pena 
de caracterizar inadimplemento contratual, passível, inclusive, de motivar a rescisão 
prevista no presente instrumento.

11.9. Os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de 
dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso 
(log) e adequado controle de acesso baseado em função (role based access control) e com 
transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de 
garantir, inclusive, a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer 
momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

11.10. A CONTRATADA se compromete com a qualidade dos dados pessoais 
eventualmente fornecidos ao CRCMG em decorrência do presente contrato, reforçando a 
finalidade pública deste, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar 
as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, nos termos do 
artigo 23 da LGPD, zelando pela entrega de dados corretos e atualizados, buscando 
sempre o melhor interesse dos titulares e respeitando os seus direitos;

11.11. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização 
dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 
tratamento dos dados pessoais e os eliminará completamente com todas as cópias 
porventura existentes (seja em formato digital ou físico), no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, salvo quando a CONTRATADA tenha que os manter para cumprimento de obrigação 
legal ou outra hipótese da LGPD, sob pena de responsabilização administrativa, cível e 
penal;

11.12. Em caso de eventual coleta de dados pessoais sensíveis, esta será realizada 
mediante prévia aprovação do CRCMG, sendo a CONTRATADA responsável por obter o 
consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de 
tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços 
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CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato CFO n° 008/2018 que tem por objeto a prestação
de serviços de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo (internet) - Lote 01 (fibra
óptica). Proc. CFO Nº 6348/2018. Partes: CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO e
NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CNPJ (MF) n°: 00.545.482/0001-65.
Objeto do Termo Aditivo: Renovação por mais 12 (doze) meses a contar de 14/05/2022.
Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93 bem como cláusula quinta do
contrato CFO n° 008/2018. Data de assinatura: 13/05/2021. Valor Total do Termo Aditivo:
R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços
de Internet e Telefonia em Geral.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022

Repetição

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
09/05/2022 foi alterado. Objeto: Aquisição de Televisores, Projetor, Pedestais, Suportes
Fixos de Parede, Discos SSD, Memórias RAM e Nobreaks, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Tipo de Licitação: Menor Preço
Global Por Lote. Novo Edital 11/05/2022 das 08h00 às 16:59. Endereços: sede do CFO, no
prédio em Brasília situado no Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais
Norte - Lote 02, Quadra CA-07, Lago Norte, Brasília-DF e cfo.org.br/transparencia/licitacoes.
Entregas das propostas: a partir de 11/05/2022 às 08h00 no portal
www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas: 23/05/2022 as 09:00 horas no
www.comprasnet.gov.br.

JULIANO DO VALE, CD
Presidente

CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS
EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo CFT Nº 0004/2022. Contrato nº 0006/2022. Objeto: Contratação de empresa para
o fornecimento e instalação de mobiliários para ambientes da sede do CFT, para uso
funcionários, diretores e conselheiros federais do Conselho. Empresa Contratada: (Grupo
01) - AFP CONSTRUTORA INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 28.265.790/0001-
56 - Valor Total de R$ 132.860,00 (Cento e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta reais).
FUNDAMENTOS LEGAIS: Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Processo CFT Nº 0004/2022. Contrato nº 0007/2022. Objeto: Contratação de empresa para
o fornecimento e instalação de mobiliários para ambientes da sede do CFT, para uso
funcionários, diretores e conselheiros federais do Conselho. Empresa Contratada: (Grupo
02) - IMPÉRIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, CNPJ: 38.300.929/0001-09, Valor Total de
R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais). FUNDAMENTOS LEGAIS: Lei nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993.

Processo CFT Nº 0004/2022. Contrato nº 0008/2022. Objeto: Contratação de empresa para
o fornecimento e instalação de mobiliários para ambientes da sede do CFT, para uso
funcionários, diretores e conselheiros federais do Conselho. Empresa Contratada: (Grupo
03) - PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ: 08.612.803/0001-09 - Valor Total
de R$ 66.644,13 (Sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e treze
centavos). FUNDAMENTOS LEGAIS: Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Processo CFT Nº 0015/2019. Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 0009/2019. Objeto:
prestação serviços de agente de integração. Contratante: Conselho Federal dos Técnicos
Industriais. Contratada: Instituto Fecomércio. CNPJ nº 01.514.382/0001-34. Valor mensal:
R$ 50,00 (Cinquenta reais). FUNDAMENTOS LEGAIS: Lei 8.666/93.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO
SUL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, definidas pela Lei 12.378/2010, e em atenção ao art. 2º, §2º, da
Resolução CAU/BR nº 128, de 16 de dezembro de 2016, cientifica o Sr. Sérgio de Medeiros,
inscrito no CPF sob nº 563.297.410-34, cujo endereço é incerto e não sabido, ou que
recusou correspondência do CAU/RS, sobre atos processuais em andamento neste
Conselho. Assim, em razão de INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE DESAGRAVO PÚBLICO,
registrado no Protocolo SICCAU nº 1415655/2021, o cientificado deverá PRESTAR
INFORMAÇÕES, por escrito e devidamente assinado, de maneira clara e fundamentada,
juntamente com a documentação pertinente, NO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS, a contar
da data desta publicação, na sede desta autarquia federal, na Rua Dona Laura, nº 320, 14º
andar, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, CEP 90430-090. Cópia integral dos autos poderá
ser obtida junto ao Conselho. Informa-se que o processo seguirá seu trâmite regular,
independentemente da ocorrência de manifestação.

Porto Alegre-RS, 9 de maio de 2022
GISLAINE VARGAS SAIBRO

Coordenadora da Comissão Temporária de Desagravo

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA
C AT A R I N A

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

Proc. Adm. nº 007/2022 O CAU/SC vem tornar público o resultado do Pregão
Eletrônico nº 03/2022 cujo objeto é Contratação de empresa especializada que elabore,
implemente e coordene o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT) na Sede do CAU/SC em Florianópolis/SC e nos postos de
fiscalização localizados nas cidades de Chapecó, Blumenau e Joinville/SC, bem como realize
exames médicos ocupacionais periódicos, admissionais e demissionais do PC M S O,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e no termo de
referência. Grupo 01, Itens 01 até 13 adjudicados para INSIDER MEDICINA E SEGURANCA
DO TRABALHO EIRELI, CNPJ: 26.668.916/0001-08, e homologado pela presidente, pelo valor
global de R$ 5.537,45.

PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN
Presidente do CAU/SC

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 006/2021, firmado entre o Conselho Regional de
Administração de Santa Catarina e a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Objeto:
Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em
19/05/2022. Fundamentação Legal: Lei Nº 8.666/93.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Aditivo ao Contrato nº 009/2020 firmado entre o Conselho Regional de
Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04 e a empresa: CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, CNPJ: 61.600.839/0001-55. Objeto: O presente termo
aditivo tem como objetivo, nos termos 57, inciso ll, da Lei Nº 8666/93, com justificativa
apresentada pela área demandante na Requisição Nº 1.10.040, a PRORROGAÇÃO da
vigência do contrato firmando entre as partes. Vigência: 08/05/2022 a 31/05/2023. Data de
assinatura do aditivo: 04 de maio de 2022.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO- CRBio-07. Contratada:
ZAPSIGN POCESSAMENTO DE DADOS LTDA. CNPJ: 37.058.073/0001-44. Objeto:
Fornecimento de plataforma digital para assinatura eletrônica em documentos do CRBio-
07. Dispensa de licitação. Processo CRBio-07 nº 013/2022. Base legal: Art. 24, inciso II, Lei
8666/93. Despesa prevista na rubrica 6.3.1.3.02.01.005 - Serviços de Informática. Valor
global: R$ 358,80 (Trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) - plano anual.
Ratificado em 04 de maio de 2022.

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO- CRBio-07. Contratada: DLL
INFORMÁTICA. CNPJ: 00.464.862/0001-75. Objeto: Impressão de notificação de multa
eleitoral. Dispensa de licitação. Processo CRBio-07 nº 015/2022. Base legal: Art. 24, inciso
II, Lei 8666/93. Despesa prevista na rubrica 6.3.1.3.02.01.005 - Serviços de Informática.
Valor global: R$ 295,00 (Duzentos e noventa e cinco reais). Ratificado em 05 de maio de
2022.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - UASG 925152

Nº Processo: 100. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS objetivando eventuais
aquisições de materiais de higiene, limpeza e conservação e materiais de copa e cozinha
para suprimento do almoxarifado do CRCMG, incluindo o serviço de entrega, durante o
período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo
I - Termo de Referência deste Edital.. Total de Itens Licitados: 40. Edital: 11/05/2022 das
08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h59. Endereço: Rua Cláudio Manoel, Savassi - Belo
Horizonte/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/925152-5-00003-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 11/05/2022 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 24/05/2022 às 09h40 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho

(SIASGnet - 10/05/2022) 925152-00001-2022NE999999

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo de Contratação: Espécie: Contrato. Contratante: Conselho Regional
de Contabilidade de Minas Gerais. Contratada: VIVAWEB INTERNET LTDA - ME., - CNPJ Nº
07.784.953/0001-37. Objeto Licença de uso do VIVA INTRA (Versão InHouse) - Intranet
Colaborativa e Social, incluindo atualizações, manutenções corretivas e Suporte. Valor total:
R$ R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais). Data da assinatura: 09/05/2022.
Vigência: 12 (doze) meses. Modalidade: Dispensa de licitação n0 11662.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 11º Termo Aditivo. Contratada: ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI.
Contratante: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Objeto: Prorrogação da
vigência do serviço terceirizado de mão de obra. Valor anual estimado: R$ 457.508,04.
Assinatura: 09/05/2022. Vigência: 12 meses. Modalidade: Pregão eletrônico nº 005/2019.

Processo Administrativo de Contratação: Espécie: Contrato. Contratante: Conselho Regional
de Contabilidade de Minas Gerais. Contratada: DEPARISON CONSULTORIA LTDA - CNPJ Nº
10.781.434/0001-20. Objeto Contratação de empresa especializada em licenciamento dos
Softwares denominados MavenFlip e MavenApp para publicação, digital de 6 (seis) edições
do Jornal do CRCMG. Valor total: R$ R$ 3.237,12. Data da assinatura: 09/5/2022. Vigência:
12 (doze) meses. Modalidade: Dispensa de licitação n0 11672.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022

Objeto: Contratação de serviços terceirizados de Analista Publicitário em regime
de dedicação exclusiva para o CRCPR. Tipo: Menor valor global anual. Entrega das
propostas: até 26/05/2022 às 08h45m. Abertura das propostas e início da sessão:
26/05/2022 às 09h00, por meio do Sistema Comprasnet. Informações Gerais: O edital
poderá ser consultado nos sites www.crcpr.org.br e www.compras.gov.br (UASG 925154)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022

ESPÉCIE: Procedimento licitatório nº 49/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO). Objeto:
Contratação de serviços terceirizados de Pedagogo Empresarial e Revisor de Textos para o
CRCPR. Tipo: Menor valor anual por item. Entrega das propostas: até 27/05/2022 às
13h45m. Abertura das propostas e início da sessão: 27/05/2022 às 14h00, por meio do
Sistema Comprasnet. Informações Gerais: O edital poderá ser consultado nos sites
www.crcpr.org.br e www.compras.gov.br (UASG 925154).

VICTORIA ROSSINI ANDREIU
Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo ao Contrato. Contratante: CRCSC. Contratado:

PRIMASOFT INFORMÁTICA - LTDA. CNPJ: 69.112.514/0001-35. Objeto: serviços

de cessão do uso e manutenção do software SophiA biblioteca web. Valor

anual: 2.438,35. Prazo: 12 meses. Início: 01/05/2022.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
claudia.andrade
Realce


