
Nº PROCESSO MODALIDADE FAVORECIDO OBJETO
SÚMULA (nos casos previstos nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24 e situações de 

inexigibilidade referidas no art. 25 da Lei 8.666/1993)

2019.000000146-6 INEXIGIBILIDADE MAGRIT HILLE

Referente inscrições dos colaboradores do Crea-RS JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ e 

MARCUS FERRON ROCHA, no curso "NOVO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR 

(MROSC) – LEI 13.019/2014", à ser realizado nos dias 30 e 31 de janeiro 2019 em 

CURITIBA/PR

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000000146-6, torna 

público o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa MAGRIT HILLE, 

com fulcro no inciso II do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.

2018.000012214-2 DISPENSA 
INFORMAÇÕES EXPRESSAS DE 

LICITAÇÕES LTDA

Contratação de empresa que forneça informações  sobre abertura de processos de 

licitações e atualizações do andamento destes até a sua finalização, cujo o objeto licitado 

abranja a área de competência de  fiscalização do Sistema CONFEA/CREA

-

2019.000000833-9

DISPENSA 

(cotação 

eletrônica)

SCORPION INFORMÁTICA LTDA - 

ME

Aquisição de 01 (um) roteador WIFI de alto desempenho D-Link DIR-882, para uso da 

Gerência de TI do CREA-RS
-

2019.000000848-7

DISPENSA 

(cotação 

eletrônica)

MOC ELETRÔNICA EIRELI - EPP Aquisição de telefones analógicos para o Crea-RS -

2019.000000975-0

DISPENSA 

(cotação 

eletrônica)

DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

EIRELI - ME

Aquisição de dois certificados E-Cnpj, um modelo PJ A3 no formato de token (validade de 3 

anos) e um modelo PJ A1 (validade de 1 ano), para atender exigências legais tais como: 

envio de arquivos para Caixa Econômica Federal e Ministério do Trabalho (conectividade 

Social, Rais, Dirf, CAGED, eSocial entre outras aplicações).

-

2019.000000975-0 DISPENSA 

ELEVATO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO 

LTDA; COZEFE COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE DECORAÇÃO E 

REVESTIMENTOS LTDA - EPP

Aquisição e instalação de piso laminado vinil, para ser instalado na sede da inspetoria de 

Guaíba, para mudança e retorno a sede própria, localizado na rua Dr. Lauro Azambuja 118 - 

salas 303 e 305, conforme decisão Plenária D/RS 95/2018.

-

2019.000003326-0 DISPENSA JANETE TERESINHA BRAGE
Conserto de fragmentadora de papel modelo Kostal 1285, utilizada pela reprografia do 

Núcleo Administrativo do Crea-RS.
-

2019.000002774-0

DISPENSA 

(cotação 

eletrônica)

TALITHA A. S. GIROTTO
Aquisição de 15 (quinze) grampeadores rocama, 106/8, premium,  para uso dos agentes 

fiscais.
-

2019.000002322-2 INEXIGIBILIDADE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

Solicitação de melhorias nos Sistemas da Implanta Informática utilizados pelo Crea-RS: 

Implementações de ferramentas de parametrização entre os sistemas Siscont.Net, 

Sispat.Net e Sialm.Net no que se refere as liquidações das aquisições de materiais de 

consumo (estoque) e itens do ativo imobilizado em que a conta lançamento patrimonial no 

ato da liquidação é alterada para conta de ativo.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000002322-2, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa IMPLANTA 

INFORMÁTICA LTDA, com fulcro no art. 25 caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.

2019.000001600-5 INEXIGIBILIDADE GABRIEL ANGEL NIGRO ME
Renovação de uma licença do módulo K2BAudit para a plataforma de desenvolvimento 

Genexus

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000001600-5, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa GABRIEL ANGEL 

NIGRO ME, com fulcro no art. 25 caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.
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2019.000002032-0

DISPENSA 

(cotação 

eletrônica)

METROVIAS MUDANÇAS & 

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - 

ME

Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de bens, fornecimento de 

materiais de embalagem, serviços de montagem e desmontagem de móveis, da sala locada 

da Inspetoria de Guaíba para sala própria e sede do Crea-RS

-

2019.000003333-3 INEXIGIBILIDADE
IMAGEM GEOSISTEMAS E 

COMÉRCIO LTDA

Inscrição nos cursos Arc Gis Online - Fluxo de Trabalho e Migrando do ArcMap para o 

ArcGIS Pro", na plataforma on line, durante o mês de maio de 2019, para o colaborador da 

Fiscalização do Crea-RS Felipe Serafini.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000003333-3, torna 

público o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa IMAGEM 

GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA, com fulcro no inciso II do art. 25, combinado com o inciso 

VI do art. 13 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, com ratificação do art. 26 do 

mesmo diploma legal.

2019.000003906-4 INEXIGIBILIDADE MAGRIT HILLE

Contratação de empresa especializada para capacitação sobre o Novo Marco Regulatório 

do Terceiro Setor – Lei 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e regulamentada 

pelo Decreto nº 8.726/2016, a ser ministrado nas dependências do Crea-RS, às áreas 

envolvidas nos processos de Chamamento Público - parcerias por termo de 

colaboração/termo de fomento, a saber: Núcleo de Apoio às Entidades de Classe - NAEC; 

Núcleo de Contabilidade - NCOT; Gestor das Parcerias; Comissão de Monitoramento e 

Avaliação - CMAV e Comissão de Seleção - CSEL.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000003906-4, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa MAGRIT HILLE, 

com fulcro no art. 25, inciso II, combinado com o inciso VI, do art. 13, ambos da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, com ratificação do art. 26 do mesmo 

diploma legal.

2019.000004265-0 DISPENSA ADRIANA ALMEIDA MEZALIRA
Locação de 01 (uma) vaga de garagem para uso da fiscalização do Crea-RS da Inspetoria de 

Santiago/RS.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000004265-0, torna 

pública o ato de dispensa de licitação, para contratação de ADRIANA ALMEIDA MEZALIRA, 

com fulcro no do art. 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, com 

ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.

2019.000004926-4 DISPENSA 
ASSOCIADOS NOGUEIRA DE SOUZA 

COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

Contratação de empresa especializada para fornecimento e prestação de serviços de 

manutenção de extintores e mangueiras de incêndio para a sede do Crea-RS, localizada na 

Rua São Luís nº 77 – Porto Alegre/RS
-

2019.000004886-1 DISPENSA ANTONIO CARLOS PIZI PASSINI
Locação de 01 (uma) vaga de garagem para uso da fiscalização da Inspetoria do Crea-RS de 

Palmeira das Missões.

A Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, tendo 

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000004886-1, torna pública o ato 

de dispensa de licitação, para contratação de ANTONIO CARLOS PIZI PASSINI, com fulcro no 

do art. 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, com ratificação do 

art. 26 do mesmo diploma legal.

2019.000005005-0 DISPENSA
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO RGS

Cessão de Uso do Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 

do Sul para a realização do 14º Congresso Estadual de Profissionais do Rio Grande do Sul, 

no dia 30 de maio, das 9 às 18 horas, em Porto Alegre/RS.

A Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, tendo 

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000005005-0, torna pública o ato 

de dispensa de licitação, para contratação da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RGS, 

com fulcro no do art. 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, com 

ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.

2019.000005474-8 INEXIGIBILIDADE
VOEGEO GEOLOGIA E 

CONSULTORIA LTDA

Curso Mapeamento com Drones, na sede da Mútua, sito à rua Dom Pedro II, 864, Porto 

Alegre/RS, no período de 29 a 31 de maio de 2019 das 8h30 às 18h, pelos funcionários 

Felipe Serafini e José Eduardo Macedo (Gerência de Fiscalização), Eder Gomes e Reinaldo 

Peruzzo (Gerência de TI)

 A Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, tendo 

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000005474-8, torna pública o ato 

de inexigibilidade de licitação, para a realização do curso Mapeamento com Drones, na sede 

da Mútua, sito à rua Dom Pedro II, 864, Porto Alegre/RS, no período de 29 a 31 de maio de 

2019 das 8h30 às 18h, pelos funcionários Felipe Serafini e José Eduardo Macedo (Gerência 

de Fiscalização), Eder Gomes e Reinaldo Peruzzo (Gerência de TI), com ratificação do art. 26 

do mesmo diploma legal.

2019.000005853-0 INEXIGIBILIDADE
MÉRITO ASSESSORIA E LICITAÇÕES 

LTDA

Curso de aperfeiçoamento de pregoeiros pelas funcionárias Jamile Ciota e Luci Prates da 

Silva, que atuam como Pregoeira e Pregoeira Substituta do Crea-RS.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000005853-0, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa MÉRITO 

ASSESSORIA E LICITAÇÕES LTDA, com fulcro no artigo 25, inciso XI, combinado com o inciso 

VI, do art. 13 e art. 24, inciso XIII, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.
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2019.000005968-5 INEXIGIBILIDADE INDUMÓVEIS
Locação de espaço para participação do CREA-RS na INDUMÓVEIS - 2019, no período 19 à 

23/06/2019, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa-RS.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000005968-5, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da INDUMÓVEIS com fulcro no 

art. 25 caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, com ratificação do art. 26 

do mesmo diploma legal.

2019.000006023-3 INEXIGIBILIDADE
SECRETARIA DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Locação de espaço para montagem de estande institucional do CREA-RS, na 42ª edição da 

EXPOINTER, que ocorrerá no período de 24 de agosto a 01 de setembro de 2019, no Parque 

de Exposições Assis Brasil em Esteio/RS.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000006023-3, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da SECRETARIA DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO, com fulcro no art. 25 caput da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.

2019.000006815-3 DISPENSA 

ELEVATO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA 

/ COZEFE COM DE MATERIAIS DE 

DECORAÇÃO

Aquisição e instalação de piso laminado vinil, para ser instalado na sede da inspetoria de 

Torres, localizado na av. Barão do Rio Branco nº 243 - salas 1101 e 1102, em substituição do 

antigo piso carpete, visando a adequação e melhoria do ambiente de trabalho e 

atendimento dos profissionais e empresas.

-

2018.000005322-1

DISPENSA 

(cotação 

eletrônica)

INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 

/ PARAÍSO DAS BOMBAS E 

MOTORES LTDA

Aquisição de aspiradores profissionais para pó e líquidos para uso de limpeza e manutenção 

na sede CREA-RS e sacos descartáveis para os mesmos.
-

2019.000007712-8 DISPENSA 
WHITE CUBE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

Contratação de empresa para consultoria referente ao acesso ao servidor do CONFEA, bem 

como, configuração do servidor do sistema APOLO/ATENA
-

2019.000008584-8 INEXIGIBILIDADE
MÉRITO ASSESSORIA E LICITAÇÕES 

LTDA

Curso "50 erros comuns no pregão e como evita-los: análise de casos práticos à luz das 

decisões dos tribunais de contas" pelas funcionárias Jamile Ciota e Luci Prates da Silva, que 

desempenham as funções de Pregoeira e Pregoeira Substituta do CREA-RS, na sede da 

Mérito Assessoria e Licitações, das 08h30 às 12h e das 13h às 17h30, na sede da Mérito 

Assessoria e Licitações sito à Avenida Protásio Alves, 3121, Porto Alegre/RS

A Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, tendo 

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000008584-8, torna pública o ato 

de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa MÉRITO ASSESSORIA E 

LICITAÇÕES LTDA, com fulcro no artigo 25, inciso XI, combinado com o inciso VI do art. 13 e 

art. 24 XIII, todos da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, com ratificação do 

art. 26 do mesmo diploma legal.

2019.000008216-4 INEXIGIBILIDADE
CAPACITY TREINAMENTO E 

APERFEIÇOAMENTO LTDA

Inscrição para 04 funcionários do Crea-RS, contemplando o Núcleo de Suporte Institucional, 

Núcleo Administrativo, Núcleo de Recursos Humanos e Controladoria, no Seminário 

Nacional: “O TCU e os Conselhos de Fiscalização Profissional Aspectos Relevantes Sobre as 

Contas Anuais e a Responsabilidade de Seus Agentes Perante o Tribunal com Ênfase em 

Licitações”, a ser realizado em Brasília/DF, no período de 21 a 23 de agosto de 2019.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000008216-4, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa CAPACITY 

TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA, com fulcro no Artigo no art. 25, Inc. II, 

combinado com o Art. 13, Inc. VI, da Lei no 8.666, de 1993 e alterações posteriores, com 

ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.

2019.000008492-2 DISPENSA VITOR DIOGO WENDLING
Contratação de empresa especializada para conserto de 01(um) aparelho condicionador de 

ar tipo split marca springer de 36.000 btus, da inspetoria de Canoas/RS
-

2019.000008780-8 DISPENSA MAGRIT HILLE

Contratação de empresa especializada para ministrar palestra acerca do Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, alusivos à Lei 13.019/2014 e suas alterações, 

na programação do XIX Encontro Estadual de Entidades de Classe - XIX EESEC, no dia 

30/08/2019, na cidade de Santa Cruz, nas dependências da UNISC, Av. Independência nº 

2293, auditório central do prédio 24.

-

2019.000009156-2 DISPENSA 
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA - COAD

Referente assinatura eletrônica de periódicos referente atualizações e consultas no âmbito 

trabalhista, previdenciário, tributário e eSocial, para uso do Núcleo de Recursos Humanos e 

Assessoria Trabalhista do Crea-RS.

-
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2019.000009528-2 INEXIGIBILIDADE
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS 

JUNIOR

 Assinatura anual (impressa e digital) do Jornal Correio do Povo para Gerência de 

Comunicação e Marketing do CREA-RS.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000009528-2, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da EMPRESA JORNALÍSTICA 

CALDAS JUNIOR, com fulcro no art. 25 caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.

2019.000007982-1 INEXIGIBILIDADE

SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL 

SENAC AR/RS

Inscrição de curso presencial de Segurança da Informação com uma carga de 288 h/a para 

os funcionários Giulliano Prazer e Marco Delgado, ambos do Núcleo de Infraestrutura de 

Tecnologia - NITE, no período de 14/10/2019 a 13/03/2020, em Porto Alegre/RS

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000007982-1, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da empresa SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS, com fulcro no art. 25, inc. II, 

combinado com o art. 13, inc. VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, com 

ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.

2019.000007250-9 INEXIGIBILIDADE
ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL 

LTDA

Contratação de empresa especializada para a manutenção anual das licenças de Genexus 

adquiridas previamente pelo Crea-RS

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000007250-9, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa ARTECH 

INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA, com fulcro no art. 25 caput da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal

2019.000011097-4 DISPENSA
MARCONI TREINAMENTO E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Contratação de treinamento para integrantes da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA, titulares e suplentes, a ser realizado nas dependências do CREA-RS, com 

uma carga horária de 20 horas, em data a ser definida

-

2019.000011521-6 INEXIGIBILIDADE
GRAN COFFEE COMÉRCIO, 

LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A

Aquisição de insumos e cápsulas de café para reposição de estoque do gabinete (uso na 

máquina Nespresso Zenius instalada na sala da Presidência), para uso em eventuais 

reuniões e eventos de participação deste CREA-RS em que ocorra disponibilização de 

máquina de café.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000011521-6, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa GRAN COFFEE 

COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, com fulcro no art. 25 caput da Lei Federal nº 8.666/93 

e alterações posteriores, com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.

2019.000012625-0 DISPENSA VITOR DIOGO WENDLING

Contratação de empresa especializada para limpeza e revisão geral de 01(um) aparelho 

condicionador de ar tipo split piso-teto, marca york de 30.000 btus, e limpeza e revisão 

geral  de 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado tipo janela, da inspetoria de Novo 

Hamburgo/RS

-

2019.000013782-1 INEXIGIBILIDADE
ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL 

LTDA

Realização de treinamento na ferramenta GeneXus para 07 (sete) colaboradores da 

Gerência de Tecnologia da Informação do Crea-RS, no formato EAD, com uma carga horária 

de 16 horas on-line e 72 horas em vídeo e exercícios práticos, com início previsto para 

13/01/2020.

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000013782-1, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa ARTECH 

INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA, com fulcro no art. 25, inciso XI, combinado com o inciso VI, 

do art. 13, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, com ratificação do art. 26 do 

mesmo diploma legal.

2019.000009767-6 INEXIGIBILIDADE
IMAGEM GEOSISTEMAS E 

COMÉRCIO LTDA

Serviço de manutenção do software ArcGISfor Desktop Standard de uso concorrente 

(primária) e ArcGIS Enterprise Standard para até 04 (quatro) núcleos de processamento, 

incluindo suporte técnico e serviços de manutenção de versão

A Presidente em Exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul, tendo em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000009767-6, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa IMAGEM 

GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA, com fulcro no art. 25 caput da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.
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