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PORTARIA CRCSE N.º 090, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

Aprova o Plano de Contratações Anual (PCA) do 

Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe 

para o exercício de 2023. 

 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais: 

 

Considerando a necessidade de auxiliar a administração nas decisões relativas às 

contratações; 

 

Considerando a necessidade de atender às recomendações do Tribunal de Contas da União-

TCU, no que diz respeito ao aprimoramento Institucional da governança e gestão das 

aquisições; 

 

Considerando a necessidade de controlar e monitorar as contratações que serão realizadas 

em 2023; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Aprovar o Plano Contratações Anual (PCA) do CRCSE para o exercício de 2023, 

conforme Anexo I desta portaria. 

 

Art. 2º A efetiva implantação do PCA está condicionada à aprovação da Proposta 

Orçamentária do CRCSE. 

 

Art. 3° Caberá aos setores administrativos do CRCSE inserir os dados do planejamento, 

acompanhar, monitorar e informar as ações executadas relativas ás contratações à Diretoria 

Executiva do CRCSE, que será responsável por verificar a necessidade de adoção de medidas 

preventivas ou corretivas e submetê-las à Presidência do CRCSE. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir 

de 02 de janeiro de 2023. 

 

CONTADORA MARIA SALETE BARRETO LEITE 

Presidente do CRCSE 
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SEQ. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO
CONTRATAÇÃO/ 

RENOVAÇÃO
 VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

/ RENOVAÇÃO 

DATA PRETENDIDA PARA A 
CONCLUSÃO DA 
CONTRATAÇÃO

GRAU DE PRIORIDADE UNIDADE DEMANDANTE - 
RESPONSÁVEL

1
Melhoria das condições nutricionais dos trabalhadores,
de forma a promover sua saúde e a diminuir o número de
casos de doenças relacionadas à alimentação e à nutrição

Serviços de Ticket alimentação aos
funcionários

RENOVAÇÃO 119.805,10R$                                       dez/23 Baixo Administração

2 Fornecer assistência odontológica aos empregados
Serviço de auxílio odontológico coletivo 
empresarial  

RENOVAÇÃO 4.736,69R$                                            out/23 Baixo Administração

3 Utilização nas rotinas diárias dos setores Aquisição de materiais de expediente CONTRATAÇÃO 4.969,80R$                                            jun/23 Médio Administração

4
Garantir a limpeza e conservação de modo a propiciar o
ambiente confortável e favorável à execução das
atividades institucionais.

Serviços de limpeza da sede RENOVAÇÃO 101.086,84R$                                       set/23 Baixo Administração

Administração

Administração

Administração

Desenvolvimento Profissional

6
Funcionamento da frota de veículos do Regional,
possibilitando a realização de fiscalizações além do
cumprimento de ações administrativas.

Aquisição de combustível para a frota de 
carros oficiais do CRCSE

CONTRATAÇÃO 7.639,38R$                                            dez/23 Baixo
Fiscalização/Desenvolvimento 

Profissional/Administrativo

7 Guarda digital das informações cadastrais do Regional Locação de servidor datacenter CONTRATAÇÃO 14.104,71R$                                          dez/23 Baixo Administração

8
Utilização e manutenção no sistema de processamento
de folha de pagamento dos empregados do Regional

Sistema de Folha de Pagamento RENOVAÇÃO 2.474,58R$                                            dez/23 Baixo Administração

9

Responsável pela manutenção/reformulação da página
deste Conselho no sistema global de redes de
computadores interligadas que utilizam um conjunto
próprio de protocolos (Internet Protocol Suite ou TCP/IP)
com o propósito de servir progressivamente usuários no
mundo inteiro.

Renovação do contrato de empresa 
especializada para manutenção e 
atualização do portal informativo do CRCSE

CONTRATAÇÃO 10.012,08R$                                          dez/23 baixo Administração 

10
Garantir a continuidade dos serviços das impressoras do
Regional

Serviço de recarga de cartuchos CONTRATAÇÃO 2.100,00R$                                            dez/23 Baixo Administração

11
Manutenção e reformulação dos e-mails institucionais
utilizados por Conselheiros e Empregados do Regional

Hospedagem e publicação dos homepages 
na rede de internet e e-mails

CONTRATAÇÃO 354,00R$                                               dez/23 Baixo Administração

12
Suprir a necessidade contínua, a fim de
atender aos funcionários e usuários em
geral.

Fornecimento de água tratada e 
coleta/afastamento e tratamento de 
esgoto sanitário para este Regional

CONTRATAÇÃO 5.000,00R$                                            abr/23 Alto Administração

13 Otimizar comunicação fora das dependências do Regional Telefonia móvel e internet  móvel RENOVAÇÃO 5.584,08R$                                            fev/23 Alto Administração

14 Propicira a comunicação nas instalações do CRCSE Telefonia fixa/fixa e internet fixa CONTRATAÇÃO 12.440,88R$                                          dez/23 baixo Administração 

15

Detectar a presença de doenças ou limitações que 
poderão impedir ou prejudicar os empregados do CRCSE 
no exercício das atividades designadas para o cargo atual 
ou que ocupará.

Exames ocupacionais CONTRATAÇÃO  R$                                            1.140,00 dez-23 baixo Administração 

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) - 2023

Serviço de emissão de passagens aéreas

Suprir a demanda pelos serviços de locomoção aérea de
conselheiros, funcionários e colaboradores, em âmbito
nacional e internacional, em suas atividades
institucionais.

5 68.630,00R$                                          Baixodez/23CONTRATAÇÃO



16

Responsável pela manutenção/reformulação da página
deste Conselho no sistema global de redes de
computadores interligadas que utilizam um conjunto
próprio de protocolos (Internet Protocol Suite ou TCP/IP)
com o propósito de servir progressivamente usuários no
mundo inteiro.

Assinatura de períodico  relacionado para 
da área de Recursos Humanos

RENOVAÇÃO  R$                                            1.232,97 jun-23 baixo Educação Continuada 

17
Manter em pleno funcionamento, reparos e higienização
dos equipamentos de climatização do Regional

Manuteção e limpenza de ar-
condicionados

CONTRATAÇÃO 8.250,00R$                                            jan/23 alto Administração 

18
Garantir a proteção capaz de cobrir as despesas 
necessárias e imediatas em um evento adverso (sinistro) 
e outros.

Seguro da frota de veículos oficiais do 
CRCSE

RENOVAÇÃO  R$                                            3.350,58 jan-23 Alto Administração 

19
Comemoração nacional pelo Dia do Profissional da 
Contabilidade 

Contratação de serviço de divulgação em 
outdoor e rádio/TV para a Campanha do 
dia do Profissional da Contabilidade 

CONTRATAÇÃO  R$                                         17.600,00 mar-23 médio Administração

20
Referente a participação do CRCSE durante a realização
do XIII Encontro Nacional da Mulher Contabilista - 20 a 22
de setembro de 2023 Manaus (AM)

Locação de estande para o XIII Encontro 
Nacional da Mulher Contabilista

CONTRATAÇÃO 20.000,00R$                                          set/23 Baixo Administrativo

21
Oferecer garantias para os prejuízos em caso de incêndio, 
explosão, fumaça e queda de aeronaves, ocorridos na 
sede do CRCSE. 

Seguro da sede do CRCSE RENOVAÇÃO  R$                                            1.442,52 mai-23 médio Administração

22
Otimizar custos com equipamentos e periféricos para
serviços de impressão

Locação de 03 máquinas  fotocopiadoras e 
01 Scanner

RENOVAÇÃO 4.800,00R$                                            jan/23 Alto
Educação Continuada 

Administração

23
Adiquirir  botijão de gás de cozinha GLP para atender as 
demandas do Regional

Ticket vale gás CONTRATAÇÃO  R$                                               600,00 fev-23 Alto Administração

24
Garantir a possibilidade de contratação de estagiário para 
atender as demandas do Regional

Serviço de agenciamento de estágio RENOVAÇÃO  R$                                            4.763,94 ago-23 Baixo Administração

25 Garantir a segurança patrimonial
Serviço de monitoramento eletrônico 
(câmera de segurança)

CONTRATAÇÃO 15.600,00R$                                          jan/23 Alto Administração

26 Garantir a segurança patrimonial
Renovação do contrato de serviço de 
Segurança Predial Eletrônica

CONTRATAÇÃO  R$                                            6.781,50 set-23 Baixo Administração

27

Atender a obrigatoriedade de atender a legislação quanto
aos empregados deste Regional (regidos pela CLT),
independente do grau de risco e do número de
funcionários. O PGR se faz necessário na antecipação, no
reconhecimento, na avaliação e consequentemente no
controle da ocorrência dos riscos ambientais.

Contratação de empresa para elaboração 
do PGR PCMSO

CONTRATAÇÃO 1.400,00R$                                            jan/23 Alto Administração

28
Utilização e manutenção no sistema de processamento 
de dados do Regional

Sistema de Gestão RENOVAÇÃO  R$                                         38.029,76 out-23 Baixo Administração

29 Distribuição de correspondências
Serviços de postagem institucional e de 
cobrança

RENOVAÇÃO 82.878,98R$                                          out/23 Baixo
Gestão de Registro     

Fiscalização              Fiscalização  
Administração

30
Garantir uma internet mais segura, estável e 
com performance ao CRCSE.

Renovação do contrato de empresa 
especializada para prestação de serviço de 
internet banda larga e link dedicado

RENOVAÇÃO  R$                                            3.387,16 set-23 Baixo Administração 

31
Suprir a necessidade contínua, a fim de
atender aos funcionários e usuários em
geral

Abastecimento de energia elétrica - 
ENERGISA

RENOVAÇÃO 44.350,00R$                                          jan a dez-23 Alto Administrativo

32
Modernização do parque de informática, ofertando maior 
segurança da informação 

Microsoft Office 365 (licença para 25 
usuários)

CONTRATAÇÃO  R$                                         21.000,00 abr-23 Médio Administrativo

33
Modernização do parque de informática, ofertando maior
segurança da informação 

Adobe Creative Cloud (licença para 02 
usuários)

CONTRATAÇÃO 4.200,00R$                                            abr/23 Médio Administrativo

34
Modernização do parque de informática, ofertando maior 
segurança da informação 

Antivírus (licença para 25 usuários) CONTRATAÇÃO  R$                                            2.200,00 abr-23 Médio Administrativo



35
Modernização do parque de informática, ofertando maior
segurança da informação 

Licença de SQL (licença para 01 usuários) CONTRATAÇÃO 4.200,00R$                                            abr/23 Médio Administrativo

36
Modernização do parque de informática, ofertando maior 
segurança da informação 

CERTIFICADOS DIGITAIS (A3) (licença para 
11 usuários)

CONTRATAÇÃO  R$                                            2.642,04 abr-23 Médio Administrativo

Modernização do parque de informática, ofertando maior
segurança da informação 

Adobe Pro DC (licença para 25 usuários) CONTRATAÇÃO 18.000,00R$                                          abr/23 Médio Administrativo

38

39
Garantir a publicidade a sociedade dos atos da
administração 

Publicações dos Atos Normativos do CRCSE 
no Diário Oficial do Estado e da União

CONTRATAÇÃO 24.000,00R$                                          jan/23 Alto Administração 

40 Garantir o pleno funcionamento dos veículos 
Contratação de serviços de manutenção da 
frota de veículos oficiais do CRCSE

CONTRATAÇÃO  R$                                            2.000,00 Sob demanda Baixo Administrativo

41 Garantir o pleno funcionamento dos veículos 
Aquisição de peças para manutenção da 
frota de veiculos oficiais do CRCSE

CONTRATAÇÃO 500,00R$                                               Sob demanda Baixo Administrativo

42
Atender as necessidades dos setores administrivos do 
Regional

Aquisição de materiais de informática (CD, 
HD, pen drive, mouse, teclado, etc.)

CONTRATAÇÃO  R$                                               500,00 Sob demanda Baixo Administrativo

43
Garantia da preservaçao do patrimonio e higienização
para uso dos empregados e/ou conselheiros

Lavagem da frota de veículos CONTRATAÇÃO 1.000,00R$                                            mar/23 Médio Administração

44 Garantia no combate a incêndios Recarga de 13 extintores de incêndio CONTRATAÇÃO  R$                                               600,00 set-23 Baixo Administração

45
Garantir o correto funcionamento do equipamento e a
segurança dos usuários quando de sua utilização

Manutenção da plataforma de 
acessibilidade

RENOVAÇÃO 1.901,50R$                                            dez/23 Baixo Administração

46
Aquisição de mobiliário para atender as necessidades do 
CRCSE

Aquisição de mobiliário: móveis para a 
recepção (mesa, armário e 3 cadeiras), 
02mesa de suporte para o auditório; 
armário para a copa.

CONTRATAÇÃO  R$                                            7.505,00 abr-23 Médio Administração 

47

Atender as demandas da área de desenvolvimento
profisisonal, oferecendo aos participantes de
cursos/eventos no auditório do Regional, qualidade de
projeção.

02 Telas de projeção1.80x1.80, com Tripe, 
Preto e Branco - 

CONTRATAÇÃO 1.500,00R$                                            mar/23 Médio Administração

48
Aquisição de eletrodomésticos para atender as 
necessidades do CRCSE

Aquisição de eletrodomésticos para a copa 
(fogão, geladeira e microondas)

CONTRATAÇÃO  R$                                            3.300,00 abr-22 Médio Administração 

49 Serviço de dedetização Sanitização CONTRATAÇÃO 400,00R$                                               abr/23 Médio Administração 

50 Objetivando cumprir a legislação 
Contratação de Empresa para 
assessoramento à implantação da LGPD

CONTRATAÇÃO 2.000,00R$                                            fev/23 Alto Administração 

51
Visando ampliar os conhecimentos e melhorar a 
qualidade de vida do trabalho 

Contratação de instrutor para realização de 
um seminário para os funcionários do 
CRCSE

CONTRATAÇÃO  R$                                            1.500,00 ago-23 Baixo Administração 

52
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA
PARA AS IMPRESSORAS DO CRCSE
NO EXERCÍCIO

Manutenção de impressoras CONTRATAÇÃO 600,00R$                                               fev/23 Alto Administração 

53
Objetiva manter a história do CRCSE, por meio do registro 
fotográfico e de filmagem de eventos importantes para a 
classe contábil.

Serviço de fotografia e filmagem CONTRATAÇÃO  R$                                            2.500,00 Sob demanda Médio Desenvolvimento Profissional

54 Objetivam garantir mais transparência dos atos do CRCSE Serviços de divulgação institucional CONTRATAÇÃO 540,00R$                                               jan/23 Médio Administração 

55
Produção e edição de contéudos para veiculação nas 
mídias de comunicação do Regional

Serviços de edição e produção de serviços 
gráficos 

CONTRATAÇÃO  R$                                         21.600,00 ago-23 Médio Administração

56 Resguardar o patrimônio público Reforma de prédio CONTRATAÇÃO 350.000,00R$                                       fev/23 Alto Administração

mar-23 Alto
Administração                    

Desenvolvimento Profissional            

37

Oferecido aos profissionais da contabilidade, funcionários 
e conselheiros (quando da realiação de reuniões 

regimentais e cursos eventos internamente)

Aquisição de uténsilios e gêneros de 
alimentação, descartáveis, incluindo o 

serviço de entrega
CONTRATAÇÃO  R$ 7.200,00 



57 Atendimento ao programa de Educação Continuada 
Contratação de instrutores para realização 
de cursos e palestras durante o exercício

CONTRATAÇÃO  R$                                         10.000,00 jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

58 Atendimento ao programa de Educação Continuada 
Locação de espaço para realização de 
cursos no interior do Estado durante o ano.

CONTRATAÇÃO 2.000,00R$                                            jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

59 Atender ao programa de educação continuada

Locação de móveis, equipamentos de 
sonorização, projetor, microfones e etc 
para os cursos a serem realizados no 
interior durante o exercício

CONTRATAÇÃO  R$                                            6.600,00 jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

60 Atender ao programa de educação continuada
Aquisição de pastas, blocos e canetas os 
cursos e palestras a serem realizados 
durante o exercicio

CONTRATAÇÃO 3.800,00R$                                            jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

61 Atender ao programa de educação continuada
Contratação de serviço de coffe break para 
os cursos realizados em 2023

CONTRATAÇÃO  R$                                            5.250,00 jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

62 Atender ao programa de educação continuada
Contratação de cerimonialista para os 
encontros, seminários e fóruns a serem 
realizados durante o exercício

CONTRATAÇÃO 750,00R$                                               jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

63 Atender ao programa de educação continuada

Contratação de serviço de 
ornamentação/ambientação para os 
encontros, seminários e fóruns a serem 
realizados durante o exercício 

CONTRATAÇÃO  R$                                               750,00 jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

64 Atendimento ao programa de Educação Continuada 

Contratação de instrutores/palestrantes 
para o  para o 18º Fórum da Mulher 
Contabilista, II Fórum do Agronegócio e II 
Encontro das Mães Contabilistas, 18º 
ECMS

CONTRATAÇÃO 6.000,00R$                                            jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

65 Atendimento ao programa de Educação Continuada 

Locação de espaço para para o  para o 18º 
Fórum da Mulher Contabilista, II Fórum do 
Agronegócio e II Encontro das Mães 
Contabilistas, E  18º ECMS

CONTRATAÇÃO  R$                                            3.500,00 jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

66 Atender ao programa de educação continuada

Locação de móveis, equipamentos de 
sonorização, projetor, microfones e etc 
para realização da para o  para o 18º 
Fórum da Mulher Contabilista, II Fórum do 
Agronegócio e II Encontro das Mães 
Contabilistas, 18º ECMS

CONTRATAÇÃO 2.500,00R$                                            jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

67 Atender ao programa de educação continuada

Aquisição de pastas, blocos e canetas para 
a para o  para o 18º Fórum da Mulher 
Contabilista, II Fórum do Agronegócio e II 
Encontro das Mães Contabilistas,

CONTRATAÇÃO  R$                                            7.200,00 jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

68 Atender ao programa de educação continuada

Contratação de serviço fotográfico para 
para o  para o 18º Fórum da Mulher 
Contabilista, II Fórum do Agronegócio e II 
Encontro das Mães Contabilistas, 18º 
ECMS

CONTRATAÇÃO 2.500,00R$                                            jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

69 Atender ao programa de educação continuada

Contratação de serviço de coffe break para:  
18º Fórum da Mulher Contabilista, II 
Fórum do Agronegócio e II Encontro das 
Mães Contabilistas, 18º ECMS

CONTRATAÇÃO 5.500,00R$                                            jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional



70 Atender ao programa de educação continuada

Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de transporte durante a 
realização de eventos do CRCSE no ano de 
2023

CONTRATAÇÃO  R$                                            4.000,00 jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

71 Atender ao programa de educação continuada
Contratação de serviço de apoio 
administrativo para realização de eventos

CONTRATAÇÃO  R$                                               400,00 jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

72 Atender ao programa de educação continuada
Impressos para divulgação de eventos no 
exercício de 2023

CONTRATAÇÃO  R$                                               200,00 jan a dez-23 Médio Desenvolvimento Profissional

R$ 1.156.884,09TOTAL PREVISTO


