
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)

2019.000015553-6 DISPENSA 
QUALIFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA - ME

Contratação de empresa para substituição do compressor e para recarga do gás R22 do 

Climatizador Split de 24.000 Btus, que está instalado na recepção da Inspetoria do Crea-RS 

de Santa Rosa

-

2020.000000277-3 INEXIGIBILIDADE
EMPRESA JORNALÍSTICA J.C. 

JARROS LTDA

Assinatura impressa do Jornal do Comércio com entrega diária na sede do Crea-RS, para 

uso da Gerência de Comunicação e Marketing

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 2020.000000277-3, torna 

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

JORNALÍSTICA J.C. JARROS 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.

2019.000015063-1 DISPENSA OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA

Aquisição de 01 (um) Certificado Digital SSL do tipo A1 para Servidor Web, no âmbito da ICP-

Brasil, para atender a necessidade de aumento da segurança de uso de sites importantes 

para o Conselho como, por exemplo, o Sistema Eletrônico de Informações – SEI e para a 

certificação digital de boletos emitidos pelo Crea-RS junto ao Banrisul

-

2019.000014146-2 DISPENSA 
ESQUADRIFER ESQUADRIAS 

METÁLICAS LTDA - ME

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de adequação dos guarda-

corpos da escada interna à Resolução Técnica nº 11 do Corpo de Bombeiros Militar do Rio 

Grande do Sul, e troca das dobradiças e fechaduras das portas corta-fogo que estão 

defeituosas, incluídos materiais e mão de obra.

-

2020.000000339-7 INEXIGIBILIDADE
RBS - ZERO HORA EDITORA 

JORNALÍSTICA S/A

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de adequação dos guarda-

corpos da escada interna à Resolução Técnica nº 11 do Corpo de Bombeiros Militar do Rio 

Grande do Sul, e troca das dobradiças e fechaduras das portas corta-fogo que estão 

defeituosas, incluídos materiais e mão de obra.

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 2020.000000339-7, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa RBS - ZERO HORA 

EDITORA JORNALÍSTICA 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.

2020.000000707-4 DISPENSA OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA

Aquisição de 01 certificação digital e-CNPJ A3 com token (validade de 3 anos) e 01 

certificado e-CNPJ A1 (com validade de 1 ano), com validação presencial (na sede do 

Crea/RS) para uso do Núcleo de Recursos Humanos e Núcleo de Contabilidade, necessário 

para as transmissões junto à Caixa Econômica Federal, Receita Federal e Ministério do 

Trabalho (conectividade Social, Rais, Dirf,Caged, eSocial), entre outras aplicações

-

2020.000000514-4 DISPENSA ON LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Aquisição de uma central telefônica, com capacidade para 4 troncos análogicos, 12 ramais, 

com possibilidade para implantação de mensagens de auto atendimento e  espera, para 

uso da Inspetoria de Canoas deste CREA-RS, (Equivalente a marca/modelo intelbrás modelo 

impacta, ou superior)

-

2020.000001532-8 DISPENSA 
ELVIS MARÇAL LISBOA DA SILVA 

02669231004

Contratação de Empresa para ministrar curso aos funcionários do Núcleo de Recursos 

Humanos, referente reforma trabalhista, MP 905 e mudanças no recolhimento 

Previdenciário

-

2019.000015149-2 INEXIGIBILIDADE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

Contratação de serviços de manutenção, treinamentos, atualização e suporte mensal, 

referente ao sistema de gestão das licenças de uso adquiridas pelo Crea-RS em 2012 

(Processo n. 2012022925), relativos aos sistemas Siscont.Net (Orçamentário, Despesas e 

Contábil), Sispat.Net (Patrimônio), Sialm.Net (Almoxarifado) ambos integrados à 

contabilidade e o CC.Custos utilizados para contabilização das despesas por centro de 

custos

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2019.000015149-2, 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.
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2019.000014050-4 INEXIGIBILIDADE
SISNEMA TREINAMENTO E 

CONSULTORIA EIRELI EPP

Realização de treinamento sobre LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para o 

Gerente e Chefes de Núcleo do Setor de TI, totalizando 4 alunos, com uma carga horária de 

40h/a, no período de 30/03 a 03/04/2020 em Porto Alegre/RS.

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 2019.000014050-4, torna 

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

TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI EPP, 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.

2019.000012800-8 DISPENSA 

LEMARE SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA / 

LEMARE TINTAS

Contratação de empresa especializada para restauração e pintura dos forros de gesso do 9º 

andar do prédio da Sede do CREA-RS, incluídos materiais e mão de obra
-

2020.000002974-4 DISPENSA EVA RAUPP DA ROSA locação de 01 (uma) garagem para uso da fiscalização do Crea-RS da Inspetoria de Torres.

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 2020.000002974-4, torna 

pública o ato de dispensa de licitação, para contratação de EVA RAUPP DA ROSA, 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.

2020.000002480-7 DISPENSA 
CONCESSIONÁRIAS 

CHEVROLET/GM

Contratação de serviços de revisões, com fornecimento de peças e mão de obra de 

manutenção, durante o período coberto de garantia de fábrica (03 anos), independente da 

quilometragem, dos veículos da marca Chevrolet, modelo Ônix Joy adquiridos pelo CREA-

RS, em diversas concessionárias da rede autorizada Chevrolet no Rio Grande do Sul, para 

atendimento das necessidades do CREA-RS. 

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 2020.000002480-7, torna 

público o ato de dispensa de licitação, para contratação de concessionárias autorizadas 

Chevrolet/GM, com fulcro no do art. 24, inciso XVII da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

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

2020.000003358-0 DISPENSA 

FRANCISCO FERREIRA NETO; SUL 

MIX COSMÉTICOS LTDA; VIVO 

LICITAÇÕES EIRELI; VANDERLEI 

ALVES 02302762967; THALITA A. 

DA S. GIROTTO; DAVID VALERIANO 

DE SIQUEIRA 02851756109; 

IZABELA SIMÕES DE ALMEIDA 

90099648687

Cotações Eletrônicas nº 04/2020 e 05/2020 - aquisição de equipamentos de proteção 

individual e materiais de limpeza e higienização para uso nas dependências do Crea-RS, em 

caráter emergencial, de acordo com a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

-

2020.000004302-0 DISPENSA 
DORADO ASSESSORIA E 

CONSULTORIA LTDA

Locação de sala comercial para sediar a Inspetoria do CREA-RS no município de Bagé/RS, no 

Edifício Dr. Carlos Brasil, sito à Rua Bento Gonçalves, n° 285, sala 204 (2° pavimento), Bairro 

Centro, Município de Bagé/RS

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000004302-0, torna pública o ato 

de dispensa de licitação, para contratação de DORADO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, 

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.

2020.000004407-7 DISPENSA 
SUSANA TERESINHA DOS SANTOS 

LACERDA

Locação de 2 (duas) vagas de garagem na Rua Marcílio Dias, 1327 na Cidade de Bagé-RS 

para os veículos da fiscalização do Crea-RS lotados na Inspetoria de Bagé

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000004407-7, torna pública o ato

de dispensa de licitação, para contratação da locadora SUSANA TERESINHA DOS SANTOS

LACERDA, 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

2020.000004662-2 INEXIGIBILIDADE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

Contratação dos serviços relativos ao desenvolvimento e adequação de layout dos 

relatórios contábeis e financeiros gerados no Módulo Gerencial Siscont.Net para os 

formatos digitáveis compatíveis com o Sistema Eletrônico de Informação - SEI

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000004662-2, torna pública o ato

de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

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

art. 26 do mesmo diploma legal.
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2020.000005446-3 INEXIGIBILIDADE

INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS 

DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS 

NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP 

- LTDA

Participação das funcionárias Jamile Ciota e Luci Prates da Silva, que desempenham as 

funções de Pregoeira e Pregoeira Substituta do CREA-RS, respectivamente. no 15º 

Congresso Nacional de Pregoeiros 100% on line, realizado pela empresa Negócios 

Públicos que ocorrerá entre os dias 10 a 13 de agosto de 2020

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000005446-3, torna pública o ato

de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa INSTITUTO NEGOCIOS

PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, 

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.

2020.000005748-9 DISPENSA 
IDASA ADMINISTRACAO 

IMOBILIARIA LTDA

locação de uma sala comercial para utilização da Inspetoria de Viamão, sito à Av. Bento 

Gonçalves, n° 708, sala 409, Município de Viamão/RS, com área coberta padrão 

de 38,85m², área real de uso comum de 27.41m² e área real total de 66,26m² do Centro 

Empresarial Bento Gonçalves Corporate, contendo uma vaga de garagem.

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000005748-9, torna pública o ato

de dispensa de licitação, para contratação de IDASA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA, 

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.
2020.000005410-2 DISPENSA OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA Compra de certificado digital WILDCARD OV - 2 ANOS para o domínio do Conselho

2020.000005813-2 DISPENSA 
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA

Assinatura eletrônica de periódicos sobre atualizações e consultas no âmbito trabalhista, 

previdenciário, tributário e e-Social, para uso do Núcleo de Recursos Humanos e Assessoria 

Trabalhista do Crea-RS.

2020.000005912-0 INEXIGIBILIDADE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

Aquisição da cessão de direito de uso da licenças da solução Módulo Sispad.Net (passagens 

e diárias) do Sistema de Gestão da Implanta Informática e serviços de implantação, 

capacitação, operação assistida e apoio estratégico (24h) para uso da licença da solução 

Módulo Sispad.Net (passagens e diárias) do Sistema de Gestão da Implanta Informática 

2020.000007197-0 INEXIGIBILIDADE
MARCONI TREINAMENTO E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

contratação da Empresa MARCONI TREINAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

referente à contratação de treinamento para integrantes da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA - gestão 2020/2021, titulares e suplentes, atendendo Norma 

Regulamentadora NR nº 5

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000007197-0, torna pública o ato 

de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa MARCONI TREINAMENTO E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, com fulcro no art. 25 caput, c/c Art. 24, II da Lei nº 

8.666/1993 e alterações posteriores, com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal.

2020.000007167-8 INEXIGIBILIDADE
ELVIS MARÇAL LISBOA DA SILVA 

02669231004

Contratação de curso de capacitação e treinamento dos funcionários do Núcleo de 

Recursos Humanos, referente aos eventos de folha de pagamento para o e-Social,,

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000007167-8, torna pública o ato 

de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa  ELVIS MARCAL LISBOA DA SILVA 

02669231004, com fulcro no art. 25 caput, combinado com art. 24, II, ambos da Lei Federal 

nº 8.666/93 e alterações posteriores, com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal

2020.000007207-0 DISPENSA WALLY RUTH DAHMER

Locação de sala comercial para as novas instalações da Inspetoria do Crea-RS no município 

de Panambi-RS, sito à Rua Holanda, 182, sala 207, 1º pavimento, bairro Centro -

Panambi/RS, com área privativa de 57,89/m2 e uma vaga de estacionamento

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000007207-0, torna pública o ato 

de dispensa de licitação, para contratação da LOCADORA WALLY RUTH DAHMER, com fulcro 

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

26 do mesmo diploma legal

2020.000006773-5 INEXIGIBILIDADE NELTAIR ABREU
Contratação de serviço para produção de charge/ilustração para a publicação trimestral 

Conselho em Revista do CREA-RS

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000006773-5, torna pública o ato 

de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa  NELTAIR ABREU, com fulcro no 

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

do mesmo diploma legal

2020.000007792-7 DISPENSA 
CENCI COMÉRCIO DE EXTINTORES 

LTDA 

Contratação de empresa especializada para fornecimento e manutenção de extintores de 

incêndio, bem como manutenção de mangueiras de incêndio para a sede do CREA-RS, 

localizada na Rua São Luís nº 77 – POA/RS

2020.000007766-8 INEXIGIBILIDADE
ANA CAROLINA ARANTES ARAUJO 

STELLE 33634466839

inscrição para participação da funcionária do Núcleo de Fluxos Processuais (NFPR), Mariane 

Wagner Albino, matrícula 1220, no evento on line "4A WEEK ENG - Semana de imersão em 

gestão da informação e tecnologia para transformação digital no cenário da Engenharia", 

nos dias 09 a 13 de novembro de 2020.

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000007766-8, torna pública o ato 

de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa ANA CAROLINA ARANTES 

ARAUJO STELLE 33634466839, com fulcro no art. 25, II, combinado com o inciso VI, do art. 

13, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993da Lei Federal nº 8.666/93, com 

ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal
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2020.000007750-1 INEXIGIBILIDADE 893 PRODUCOES LTDA

Contratação de empresa: OitoNoveTrês Produções Ltda, para palestra: Qualidade e 

Produtividade para Conselheiros e Entidades de Classe do Sistema CONFEA/CREA, 

ministrada pelo professor engenheiro Ênio Padilha, no dia 20 de outubro de 2020, por 

videoconferência

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000007750-1, torna pública o ato 

de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa 893 PRODUCOES LTDA, 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

2020.000006345-4 DISPENSA 
PAULO CESAR MARTINS 

62677322072
Aquisição de televisores para a projeção de indicadores de gestão

2020.000008529-6 DISPENSA MAGRIT HILLE ME 

Contratação de empresa: Squadra Assessoria e Consultoria (CNPJ: 18.933.882/0001-

03), para palestra: Oportunidades para Captação de Recursos para o Terceiro Setor, que 

será ministrada por Shirley Karine Fischer, no dia 24 de novembro de 2020, por 

videoconferência

2020.000008534-2 INEXIGIBILIDADE

 INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS 

DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP 

- LTDA - ME

inscrição de 04 (quatro) colaboradores, Mauro Alberto Fanslau (Controladoria), Natália 

Limas Sabino (Auditoria Interna), Marcus Ferron Rocha (Gerência de 

Gestão/Superintendente Administrativo Interino) e Leonardo da Costa Pereira (Núcleo 

Administrativo), no Evento: 4º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e 

Gestão Riscos nas Aquisições (100% online - ao vivo), a ser realizado de 03 a 05/11/2020, 

organizado pelo INP - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na 

Administração Pública Ltda, com a participação dentre os palestrantes de dirigentes, 

auditores e membros do TCU - Tribunal de Contas da União.

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000008534-2, torna pública o ato 

de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS 

DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA - ME, 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.

2020.000008886-4 INEXIGIBILIDADE BANCO DO BRASIL S/A

CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA FORNECIMENTO DO Cartão de Pagamento do 

Governo Federal - CPGF, pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, para pagamento de despesas realizadas nos termos da legislação 

vigente

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 2020.000008886-4, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa BANCO DO BRASIL 

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.

2020.000008982-8 INEXIGIBILIDADE
EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS ETELÉGRAFOS

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SERVIÇOS DE MALOTES PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DAS INSPETORIAS E SEDE DO CREA-RS

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 2020.000008982-8, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei nº 

8.666/93 (referente aos serviços postais) e ato de  dispensa de licitação, com fundamento no 

art. 24, inc. VIII, da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações posteriores (referente aos demais 

serviços prestados pelos Correios), para contratação da Empresa EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS, com ratificação do art. 26 do mesmo diploma legal

2020.000009951-3 INEXIGIBILIDADE

INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS 

DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP 

- LTDA - ME

participação das funcionárias Jamile Ciota e Luci Prates da Silva, que desempenham as 

funções de Pregoeira e Pregoeira Substituta do CREA-RS, respectivamente, no 14º Pregão 

Week, 100% on line,

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 2020.000009951-3, torna 

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

NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP 

- LTDA , 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.

2020.000010005-8 INEXIGIBILIDADE

ESAFI - ESCOLA DE 

ADMINISTRACAO E TREINAMENTO 

LTDA

participação dos funcionários Alexandra Oliveira Lumi, Elisabete Preste, Roberto Prates 

Machado e Tainara Tassinari Guedes Tassinari no curso Encerramento do Exercício 2020 e 

abertura do Exercício 2021.

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 2020.000010005-8, torna 

pública o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa ESAFI - ESCOLA DE 

ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA, 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

2020.000010695-1 INEXIGIBILIDADE

P H D TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

LTDA

Contratação de palestrante especializado para ministrar, palestra on-line motivacional, a 

realizar-se das 9h30 às 11h30, no dia 8 de dezembro de 2020

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 2020.000010695-1, torna 

público o ato de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa P H D EDITORA 

DISTRIBUIDORA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTDA, 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.
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2020.000008174-6 DISPENSA 
DALMOLIN - CONSTRUCOES E 

INCORPORACOES LTDA

Contratação de empresa de engenharia, para fornecimento de materiais e mão de obra, 

visando a execução de reforma no imóvel do CREA-RS, na cidade de Frederico 

Westphalen/RS, sito à Rua Presidente Kennedy, 977 - sala 903 – Centro

2020.000011283-8 INEXIGIBILIDADE
CENOFISCO CENTRO DE 

CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA

Curso in company sobre RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS, 

CSLL E CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS para os funcionários da lotados na 

Superintendência Administrativa que exerçam suas atividades relacionadas à liquidações, 

pagamentos, conciliações e folha de pagamento

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

em vista o que consta no protocolo administrativo nº 2020.000011283-8, torna pública o ato 

de inexigibilidade de licitação, para contratação da Empresa CENOFISCO CENTRO DE 

CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, 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.

2020.000011363-0 DISPENSA 
PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

Contratação serviços de engenharia para fornecimento de materiais e mão de obra, visando 

a execução de reforma no imóvel da Inspetoria do CREA-RS, sito à rua Diniz Dias, 934 - salas 

04 e 05 - Bairro Centro, na cidade de Ibirubá/RS
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