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PORTARIA CRCES Nº 005, DE 11 DE JANEIRO DE 2023. 
 

 
Aprova o Plano de Contratações Anual do 
Conselho Regional de Contabilidade do 
Espírito Santo para o Exercício de 2023. 

 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve: 

 
Art. 1º Aprovar o Plano de Contratações Anual do CRCES 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 às Unidades Organizacionais do CRCES inserir os dados do 

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

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

 
CONTADORA CARLA CRISTINA TASSO 

Presidente 



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 Manter contratação de empresa para garantir a segurança patrimonial da sede do CRCES Serviço de monitoramento eletrônico RENOVAÇÃO 11.808,48R$                                     nov/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

2
Manter contratação de empresa para fornecer link dedicado de internet para a sede do 

CRCES
Serviço de link dedicado RENOVAÇÃO 15.254,80R$                                     out/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

3
Manter contratação de empresa para realizar serviço de manutenção do website do CRCES 

(www.crc-es.org.br)
Serviço de manutenção do website RENOVAÇÃO 2.914,02R$                                       jan/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

4 Manter contratação de empresa para fornecer o serviço de e-mail corporativo Serviço de e-mail corporativo RENOVAÇÃO 32.600,57R$                                     jan/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

5
Manter contratação de empresa para fornecer locação de datacenter para publicação dos 

serviços online do CRCES
Serviço de locação de datacenter para publicação de 

serviços online
RENOVAÇÃO 3.751,79R$                                       jan/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

6 Manter contratação de empresa de locação de impressoras e insumos Serviço de locação de impressoras e insumos RENOVAÇÃO 11.814,00R$                                     fev/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

7 Manter contratação de empresa para serviço de pesquisas e recortes em diários oficiais Serviço de pesquisas e recortes em diários oficiais RENOVAÇÃO 648,00R$                                           abr/23 Médio SETOR FISCALIZAÇÃO

8 Manter contrato de serviço de tratamento de água e esgoto Serviço de tratamento de água e esgoto RENOVAÇÃO 3.920,40R$                                       dez/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

9 Manter contratação de empresa para prestar serviço de agência de estágio Serviço de agência de estágio RENOVAÇÃO 864,00R$                                           abr/23 Alto SETOR OPERACIONAL

10
Manter contratação de empresa para realizar serviço preventivo e corretivo nos aparelhos de 

ar condicionado do CRCES
Serviço preventivo e corretivo nos aparelhos de ar 

condicionado 
RENOVAÇÃO 21.652,30R$                                     jul/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

11 Manter serviço de fornecimento de energia elétrica Serviço de fornecimento de energia elétrica RENOVAÇÃO 14.520,00R$                                     dez/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

12
Manter contratação de empresa para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva 

da plataforma de acessibilidade (elevador)
Serviço de manutenção preventiva e corretiva da 

plataforma de acessibilidade (elevador)
RENOVAÇÃO 2.772,00R$                                       jun/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

13 Manter contratação de empresa para prestar serviço de controle de pragas e vetores Serviço de controle de pragas e vetores RENOVAÇÃO 1.804,00R$                                       set/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

14
Manter contratação de empresa para prestar serviço de envio de e-mail marketing 

(Newsletter)
Serviço de envio de e-mail marketing (Newsletter) RENOVAÇÃO 6.572,93R$                                       jan/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

15 Manter contratação de empresa para fornecimento de software de gestão do PABX-IP  Fornecimento de software de gestão do PABX-IP RENOVAÇÃO 8.825,92R$                                       out/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

16
Manter contratação de empresa para administração e fornecimento de cartão magnético de 

vale alimentação aos funcionários do CRCES
Administração e fornecimento de cartão magnético de 

vale alimentação aos funcionários do CRCES
RENOVAÇÃO 283.643,36R$                                   set/23 Alto SETOR OPERACIONAL

17 Manter contratação de empresa de medicina laboral Serviços de medicina laboral RENOVAÇÃO 6.200,00R$                                       nov/23 Alto SETOR OPERACIONAL

18
Manter contratação de empresa para prestar serviços de assessoria trabalhista, fiscal e 

contábil para desenvolvimento das atividades operacionais
Serviços de assessoria trabalhista, fiscal e contábil para 

desenvolvimento das atividades operacionais
RENOVAÇÃO 23.751,18R$                                     abr/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

19
Manter contratação de empresa para prestação de serviço de saúde assistencial ao 

funcionários do CRCES
Serviço de saúde assistencial ao funcionários do CRCES RENOVAÇÃO 146.736,00R$                                   jan/23 Alto SETOR OPERACIONAL

20
Manter contratação de empresa para prestação de serviço de gravação e transmissão de 

eventos do CRCES
Serviço de gravação e transmissão de eventos do CRCES RENOVAÇÃO 88.722,00R$                                     jan/23 Alto DIVERSOS SETORES

21
Manter contratação de empresa para fornecimento de licença de uso do software de gestão 

integrada
Fornecimento de licença de uso do software de gestão 

integrada
RENOVAÇÃO 83.685,62R$                                     out/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

22
Manter contratação de fornecimento de banco de horas técnicas para desenvolvimento do 

sistema de gestão integrada
Fornecimento de banco de horas técnicas para 

desenvolvimento do sistema de gestão integrada
RENOVAÇÃO 10.920,25R$                                     out/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

23 Manter contratação de empresa para fornecimento de linha SIP para telefonia IP Fornecimento de linha SIP para telefonia IP RENOVAÇÃO 8.198,25R$                                       nov/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO
Manter contratação de empresa para administração e emissão de bilhetes para viagens 

aéreas
Administração e emissão de bilhetes para viagens aéreas RENOVAÇÃO 12.369,37R$                                     jan/23 Alto SETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Manter contratação de empresa para administração e emissão de bilhetes para viagens 
aéreas

Administração e emissão de bilhetes para viagens aéreas RENOVAÇÃO 15.000,00R$                                     jan/23 Alto SETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Manter contratação de empresa para administração e emissão de bilhetes para viagens 
aéreas

Administração e emissão de bilhetes para viagens aéreas RENOVAÇÃO 5.000,00R$                                       jan/23 Alto SETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Manter contratação de empresa para administração e emissão de bilhetes para viagens 
aéreas

Administração e emissão de bilhetes para viagens aéreas RENOVAÇÃO 42.275,12R$                                     jan/23 Alto SETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Manter contratação de empresa para administração e emissão de bilhetes para viagens 
aéreas

Administração e emissão de bilhetes para viagens aéreas RENOVAÇÃO 7.500,00R$                                       jan/23 Alto SETOR OPERACIONAL

25
Manter contratação de empresa para fornecimento de software SaaS para validação de 

assinaturas digitais
Fornecimento de software SaaS para validação de 

assinaturas digitais
RENOVAÇÃO 8.167,50R$                                       jan/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

27
Manter contratação de empresa para prestação de serviço de mestre de cerimônias nos 

eventos do CRCES
Serviço de mestre de cerimônias nos eventos do CRCES RENOVAÇÃO 391.827,46R$                                   dez/23 Alto DIVERSOS SETORES

28
Manter contratação de empresa para prestação de serviço de fotografia nos eventos do 

CRCES
Serviço de fotografia nos eventos do CRCES RENOVAÇÃO 17.000,00R$                                     dez/23 Alto DIVERSOS SETORES

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2023

24



29 Manter contratação de empresa para fornecer locação de máquina de café expresso Locação de máquina de café expresso RENOVAÇÃO 33.240,00R$                                     jan/23 Baixo DIVERSOS SETORES

30
Manter contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de 

videoconferências
Licença de uso de software de videoconferências RENOVAÇÃO 2.875,00R$                                       fev/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

3.447,50R$                                       SETOR DE FISCALIZAÇÃO

31.800,00R$                                     SETOR OPERACIONAL

32
Manter contratação de empresa para prestação de serviços de locação de carros sem 

motorista
Serviços de locação de carros sem motorista RENOVAÇÃO 5.859,00R$                                       mai/23 Baixo SETOR ADMINISTRATIVO

33
Manter contratação de empresa para prestação de serviços de locação de carros com 

motorista
Serviços de transporte de carros e moto com motorista RENOVAÇÃO 62.650,00R$                                     mai/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

34
Manter contratação de empresa para disponibilização de software de atendimento 

automatizado por whatsapp
Disponibilização de software de atendimento 

automatizado por whatsapp
RENOVAÇÃO 9.569,96R$                                       jul/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

35 Manter contratação de empresa para fornecimento de coffee break para eventos do CRCES Fornecimento de coffee break para eventos do CRCES RENOVAÇÃO 30.972,93R$                                     mai/23 Médio DIVERSOS SETORES

36
Manter convênio com a secretaria de justiça para garantir mão de obra de apenados para 

atividades de apoio administrativo, limpeza e conservação do CRCES
Mão de obra de apenados para atividades de apoio 

administrativo, limpeza e conservação do CRCES
RENOVAÇÃO 111.988,80R$                                   set/24 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

37
Manter contrato de empresa para prestação de serviço de postagem de correspondências 

intitucionais
Serviço de postagem de correspondências intitucionais RENOVAÇÃO 37.998,75R$                                     dez/23 Alto DIVERSOS SETORES

38
Manter contrato de empresa para publicar no diário oficial da união todos os atos passíveis 

de publicação do CRCES
Publicação no diário oficial da união todos os atos 

passíveis de publicação do CRCES
RENOVAÇÃO 31.750,00R$                                     dez/23 Alto DIVERSOS SETORES

39
Manter contrato de empresa especializada par ao fornecimento de licença de uso do 

software Microsoft Office 365 Business
Licença de uso do software Microsoft Office 365 Business RENOVAÇÃO 16.829,89R$                                     fev/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

40
Manter contrato de empresa especializada par ao fornecimento de licença de uso do 

software Adobe Creative Cloud
Licença de uso do software Adobe Creative Cloud RENOVAÇÃO 5.109,50R$                                       jan/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

41
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de seguro predial para os imóveis 

do CRCES 
Seguro predial para os imóveis do CRCES CONTRATAÇÃO 5.445,00R$                                       dez/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

42
Contratar serviço de perícia contábil com a finalidade de obter cálculos de processos judiciais 

e trabalhistas
Serviço de perícia contábil com a finalidade de obter 

cálculos de processos judiciais e trabalhistas
CONTRATAÇÃO 2.000,00R$                                       jul/23 Baixo SETOR ADMINISTRATIVO

43 Contratação de empresa especializada para fornecer solução de portal captivo Solução de portal captivo CONTRATAÇÃO 31.306,77R$                                     fev/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

44 Aquisição de câmeras de vigilancia com instalação Aquisição de câmeras de vigilancia com instalação CONTRATAÇÃO 10.000,00R$                                     fev/23 Alto SETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

45 Contratar empresa para fornecimento de software de antivirus corporativo Fornecimento de software de antivirus corporativo CONTRATAÇÃO 21.600,00R$                                     abr/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO
46 Contratar empresa para o fornecimento de licença de uso do software Adobe Pro DC Licença de uso do software Adobe Pro DC CONTRATAÇÃO 13.200,00R$                                     abr/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

47 Contratar empresa para fornecimento de software para gestão  de processos judiciais
Fornecimento de software para gestão  de processos 

judiciais
CONTRATAÇÃO 13.200,00R$                                     abr/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

48
Contratar empresa para o fornecimento de licenciamento Microsoft para ambiente 

hiperconvergente
Licenciamento Microsoft para ambiente 

hiperconvergente
CONTRATAÇÃO 94.369,00R$                                     jul/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

49 Contratar empresa para adequação do sistema hiperconvergente Sistema hiperconvergente CONTRATAÇÃO 44.000,00R$                                     jul/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

50 Aquisição de servidores hiperconvergentes Aquisição de servidores hiperconvergentes CONTRATAÇÃO 209.000,00R$                                   jul/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

51 Aquisição de solução de ponto digital com controle por biometria e proximidade
Aquisição de solução de ponto digital com controle por 

biometria e proximidade
CONTRATAÇÃO 17.468,35R$                                     mar/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

52 Aquisição de HeadSets Aquisição de HeadSets CONTRATAÇÃO 8.580,00R$                                       jul/23 Baixo SETOR ADMINISTRATIVO

53 Contratar empresa para emissão de eCPF para os funcionários do CRCES Emissão de eCPF para os funcionários do CRCES CONTRATAÇÃO 6.763,00R$                                       jul/23 Alto DIVERSOS SETORES
54 Contratar empresa para prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio Serviço de recarga de extintores de incêndio CONTRATAÇÃO 2.750,00R$                                       ago/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

55 Adquirir porta corta fogo com instalação Adquirir porta corta fogo com instalação CONTRATAÇÃO 11.396,00R$                                     jul/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

56 Adquirir plataforma de acessibilidade Adquirir plataforma de acessibilidade CONTRATAÇÃO 43.000,00R$                                     jul/23 Médio SETOR ADMINISTRATIVO

57 Adquirir isolamento acústico Adquirir isolamento acústico CONTRATAÇÃO 10.000,82R$                                     jul/23 Baixo SETOR ADMINISTRATIVO

58 Adquirir móveis em madeira e vidro para exposição de máquinas históricas da contabilidade
Adquirir móveis em madeira e vidro para exposição de 

máquinas históricas da contabilidade
CONTRATAÇÃO 53.800,00R$                                     jul/23 Baixo DIVERSOS SETORES

59
Aquisição de materais de expediente necessários para o desenvolvimento das atividades 

finalisticas e de apoio operacional

Aquisição de materais de expediente necessários para o 
desenvolvimento das atividades finalisticas e de apoio 

operacional
CONTRATAÇÃO 16.500,00R$                                     sob demanda Médio SETOR ADMINISTRATIVO

60 Aquisição de impressos para atendimento as atividades do CRCES
Aquisição de impressos para atendimento as atividades 

do CRCES
CONTRATAÇÃO 6.875,00R$                                       sob demanda Baixo SETOR ADMINISTRATIVO

61 Aquisição de materiais elétricos para manutenção corretiva e preventiva na sede do CRCES
Aquisição de materiais elétricos para manutenção 

corretiva e preventiva na sede do CRCES
CONTRATAÇÃO 5.500,00R$                                       sob demanda Baixo SETOR ADMINISTRATIVO

62
Aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva dos bens imóveis da sede do 

CRCES
Aquisição de materiais para manutenção corretiva e 

preventiva dos bens imóveis da sede do CRCES
CONTRATAÇÃO 6.875,00R$                                       sob demanda Baixo SETOR ADMINISTRATIVO

63 Aquisição de material de copa e cozinha para uso na sede do CRCES
Aquisição de material de copa e cozinha para uso na sede 

do CRCES
CONTRATAÇÃO 8.125,00R$                                       sob demanda Baixo DIVERSOS SETORES

64
Aquisição de generos de alimentação para uso na sede do crces, inclusive grãos para máquina 

de café expresso
Aquisição de generos de alimentação para uso na sede do 

crces, inclusive grãos para máquina de café expresso
CONTRATAÇÃO 24.538,00R$                                     sob demanda Médio DIVERSOS SETORES

Alto31
Manter contratação de empresa para administração e fornecimento de cartões magnéticos 

de vale combustível
Administração e fornecimento de cartões magnéticos de 

vale combustível
RENOVAÇÃO mai/23



65 Aquisição de material de higiene, limpeza e conservação para uso na sede do CRCES
Aquisição de material de higiene, limpeza e conservação 

para uso na sede do CRCES
CONTRATAÇÃO 11.000,00R$                                     sob demanda Alto SETOR ADMINISTRATIVO

66 Aquisição de bens móveis não ativaveis para atender a demandas da administração do CRCES
Aquisição de bens móveis não ativaveis para atender a 

demandas da administração do CRCES
CONTRATAÇÃO 4.887,00R$                                       sob demanda Baixo DIVERSOS SETORES

67
Aquisição de bens móveis e utensílios de escritório para atender a demandas da 

administração do CRCES
Aquisição de bens móveis e utensílios de escritório para 

atender a demandas da administração do CRCES
CONTRATAÇÃO 5.500,00R$                                       sob demanda Baixo SETOR ADMINISTRATIVO

68
Contratar empresa para fornecer de água mineral para uso interno e para em reuniões 

regimentais, incluindo a máquina de café
Fornecimento de água mineral para uso interno e para 
em reuniões regimentais, incluindo a máquina de café

CONTRATAÇÃO 1.375,00R$                                       jan/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

69 Garantir o pagamento das taxas condominiais relativas ao imóvel do CRCES Taxas condominiais relativas ao imóvel do CRCES RENOVAÇÃO 28.033,03R$                               jan/23 Alto SETOR ADMINISTRATIVO

70
Aquisição de impressos para atendimento as atividades do CRCES de emissão de certificados 

para entrega de carteiras aos profissionais e impressão de etiqueta
Aquisição de impressos para atendimento as atividades 

do CRCES
CONTRATAÇÃO 7.000,00R$                                       sob demanda Baixo SETOR DE REGISTRO

71 Aquisição de panfletos aos alunos de contabilidade Aquisição de panfletos aos alunos de contabilidade CONTRATAÇÃO 6.500,00R$                                       sob demanda Baixo DIVERSOS SETORES

72 Contratar empresa para forncecer vídeos e fotos aos alunos de contabilidade Serviços de vídeos e fotos aos alunos de contabilidade CONTRATAÇÃO 5.700,00R$                                       sob demanda Baixo SETOR DE REGISTRO

73
Contratar empresa para locação de estande e itens para realização de evento aos profisionais 

de contabilidade
Serviços de locação de estande e itens CONTRATAÇÃO 45.000,00R$                                     sob demanda Baixo SETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

95.000,00R$                                     DIVERSOS SETORES

15.000,00R$                                     SETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

15.000,00R$                                     SETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

59.000,00R$                                     SETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

75 Oferecer dois treinamentos para os funcionários do CRCES Serviços de instrutores CONTRATAÇÃO 7.600,00R$                                       sob demanda Alto SETOR OPERACIONAL

Fiscalização e execução de reformas na sede do CRCES Fiscalização reformas CONTRATAÇÃO 4.200,00R$                                       

Estudos e projetos de reformas na sede do CRCES Estudos e projetos reformas CONTRATAÇÃO 6.846,00R$                                       

77
Contratar serviço de consultoria para implantação de certificação com requisitos da norma 

ABNT NBR ISSO 9001:2015 e certificação na norma ABNT NBR ISSO 37001:2017
Serviços de consultoria CONTRATAÇÃO 31.907,58R$                                     abr/23 Alto SETOR DE SUPORTE AS ATIVIDADES FINS

78 Contratar empresa para realização de projeto de captação de água pluvial Obras para captação de água pluvial CONTRATAÇÃO 3.000,00R$                                       sob demanda Baixo SETOR DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

79 Contratar empresa para diagramação do relato integrado Serviços de diagramação CONTRATAÇÃO 15.000,00R$                                     sob demanda Baixo DIVERSOS SETORES

80 Contratar empresa para o licenciamento de software para uso da LGPD Licença software CONTRATAÇÃO 5.680,80R$                                       sob demanda Baixo SETOR DE SUPORTE AS ATIVIDADES FINS

81
Aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender a demandas da administração do 

CRCES
Aquisição de utensílios de copa e cozinha CONTRATAÇÃO 20.000,00R$                                     sob demanda Baixo SETOR ADMINISTRATIVO

76 sob demanda Alto

74 Contratar instrutores para ministrar cursos de educação continuada Serviços de instrutores CONTRATAÇÃO sob demanda Alto

SETOR ADMINISTRATIVO


