ANO

PROCESSO

OBJETO / ASSUNTO

MODALIDADE
Nº LICITAÇÃO
DA LICITAÇÃO

2019

155

Prestação de serviço de publicação de matérias de
caráter oficial, nas edições normais, extras e
suplantares
do Diário Oficial da União – DOU, nos termos
estabelecidos no Decreto nº 9.215/2017, combinado
Inexigibilidade
com a
Portaria nº 283 de 02 de outubro de 2018,
conforme as especificações e condições constantes
neste
instrumento e no Projeto Básico SAF nº 1/2019.

2019

637

Contratação de empresa especializada em seguro para
os veículos oficiais da frota do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia – Confea, em Brasília – DF
conforme especificações e condições constantes neste
instrumento, no Projeto Básico Selog nº 2/2019

753

Contratação da empresa One Cursos – Treinamento,
Desenvolvimento e Capacitação LTDA para organização
do curso "A Prestação de Contas na Visão atual do TCU:
A utilização do Relato Integrado - em Conformidade
com as Novas Decisões Normativas TCU nº 170/2018 e
172/2018", a realizar-se no período de 11 e 12 de Inexigibilidade
fevereiro de 2019, na cidade de Brasília, visando
propiciar a participação dos empregados Mariana
Oliveira dos Santos, Paula Silva Moreira, lotadas na
Gerência de Planejamento e Gestão – GPG e Alexandre
Borsato, lotado no Gabinete da Presidência – GABI.

306

Contratação de empresa especializada no fornecimento
e aplicação, sob demanda, de 325 (trezentos e vinte e
cinco) doses de vacinas quadrivalente contra a gripe
para atender as necessidades do Confea, composta
pelas 4 (quatro) cepas recomendadas pela Organização
Mundial de Saúde – OMS, ratificadas pela Resolução-RE
N.º 2.714/2018 da Anvisa, que apresente as seguintes
características: um vírus similar ao vírus influenza
A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; um vírus similar
ao vírus influenza A/Switzerland/8060/2017 (H3N2);
um
vírus
similar
ao
vírus
influenza
B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87); as
vacinas influenza quadrivalentes contendo dois tipos
de cepas do vírus influenza B deverão conter um vírus
similar ao vírus influenza B/Phuket/3073/2013
(linhagem B/Yamagata/16/88), adicionalmente aos três
tipos de cepas especificadas acima, e fornecimento de
mono dose seringa 0,5ml (seringa preenchida), com
aplicação por profissionais capacitados e fornecimento
de mono dose seringa 0,5ml (seringa preenchida), com
aplicação por profissionais capacitados, para atender
as necessidades dos empregados, estagiários, menores

2019

2019

2019 2703 Eventos: Lançamento Ofical 76ª SOEA e 1 ª Reunião
Extraordinária CDEN 2019

2019 2225 participação do Confea em Eventos por meio da
Locação de Estandes

Dispensa

PREGÃO

Nº ARP
DISPENSA
INEXIBILIDADE

Nº CONTRATO/
EMPENHO

CONTRATADA

CNPJ

VALOR DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

DATA
PUBLICAÇÃO
CONTRATO

Termo de
Inexibilidade
02/2019

15/2019

Imprensa Nacional

04.196.645/0001-00

R$ 200.000,00

60 meses ( a
partir de
07/03/2019)

15/03/2019

Termo de
dispensa 2/2019

18/2019

Porto Seguro
Companhia de
seguros

61.198.164/0001-60

R$

4.988,40

14/03/2019 a
13/03/2020

18/03/2019

Termo de
Inexibilidade
01/2019

191/2019

One Cursos
Treinamento
Desenvolvimento e
Capacitação Ltda.

07450679/001-48

R$

6.720,00

11 e 12/02/2019

27/2019

Clinica Reabilitar
LTDA

02.215.288/0001-4

R$

18.999,50

60 dias contados
da data de
assinatura

03/05/2019

365/2019

Golden Soluções &
Entretenimento
Eireli

26.751.770/000160

R$ 118.387,80

60 dias a partir
do dia
03/05/2019 a
01/07/2019

07/05/2019

33.947.128/0001-16

R$ 100.000,00

14/05/2019 a
18/05/2019

16/05/2019

003/2019

Dispensaemergência

Termo de
dispensa
06/2019

Inexigibilidade

Termo de
Inexibilidade
03/2019

399/2019

Câmara Brasileira
da Indústria da
Construção - CBIC

2019 1048 Pesquisa de publicações e informações do Poder
Judiciário no Diario de Justiça

Dispensa

Termo de
dispensa
04/2019

399/2019

Alerte –
Automação de
Leitura e Recorte
de Diários Oficiais
Ltda - ME

08.801/0001-18

R$

2.158,80

09/05/2019 a
08/05/2019

Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de certificados digitais SSL (Secure
Socket Layer), para a aplicação na estrutura tecnológica
(servidores Web) do Confea, a fim de prover
mecanismos de autenticidade, privacidade e
integridade dos dados

Dispensa

Termo de
dispensa
05/2019

349/2019

Falcon Certificados
Digitais Ltda

23.004.859/000174

R$

1.709,60

24 meses

Termo de
dispensa
04/2019

417/2019

DLC Desenvolvimento,
Logística e
Cenários Simples
LTDA

07.326.312/000139

R$

17.200,00

27/05/2019

28/05/2019

30/2019

BEZ AUDITORES

03.559.971/000164

R$ 494.000,00

18
meses(30/05/20
19 a 29/11/2020)

03/06/2019

Termo de
inexigibilidade
05/2019

41/2019

SML Soluções
Empresas SML

27.641.656/000140

R$

10.000,00

30/05/2019 a
02/06/2019

03/06/2019

Inexigibilidade

Termo de
inexigibilidade
07/2019

521

inove capacitação consultoria e
Treinamentos
LTDA.

27.883.894/000161

R$

13.960,00

29/06/2019

28/06/2019

Dispensa

Termo de
Dispensa
07/2019

Lavanderia Cristal
Serviços Expressos
EIRELI ME

01.319.181/000186

R$

4.257,50

10/06/2020

19/06/2019

Termo de
inexigibilidade
06/2019

Editora Mundo
Geo LTDA

06.275.442/000127

R$

30.000,00

28/06/2019

15/07/2019

07.205.060/0001-90 R$

50.000,00

10/08/2019

16/08/2019

2019

974

Contratação de empresa especializada na elaboração
de textos referenciais relativos ao tema e eixos
temáticos, para subsidiar as discussões nas rodas de
2019 2905 discussão do Congresso Estadual de Profissionais e no Inexigibilidade
10º Congresso Nacional de Profissionais para atender
as necessidades Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – Confea, sediado em Brasília – DF.

2019

529

Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de Auditoria Externa Independente no
Sistema Confea/Crea, incluindo uma avaliação do
ambiente de controles internos relacionados aos
seguintes
processos:
contábil,
orçamentário,
financeiro, operacional, patrimonial e pessoal, com
emissão de relatório dos auditores independentes,
conforme Resolução CFC Nº 1.236/09 do Conselho
Federal de Contabilidade (NBC TA 800) sobre o balanço
orçamentário, patrimonial e demais demonstrações
financeiras aplicáveis aos órgãos públicos federais
(conforme Lei Nº 4.320/64) do Confea e dos Creas,
referente aos exercícios de 2017 e 2018, conforme as
especificações e condições constantes em edital e seus
anexos.

pregão
eletrônico

Contratação da locação de estande, medindo 24 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea na Feira de Tecnologia Agrícola e
Negócios - Bahia Farm Show, a realizar-se entre os dias
2019 2211 28 de maio e 01 de junho de 2019, na cidade de Luís Inexigibilidade
Eduardo Magalhães-BA, conforme os critérios
estabelecidos na Política de Critérios para participação
do Confea em eventos de interesse nas áreas da
Engenharia, da Agronomia e das Geociências por meio
da locação de estandes.
Contratação da empresa Inove Capacitação - Consultoria e
Treinamentos LTDA para organização da "3ª Edição Seminário
Nacional - Governança e Gestão de Riscos no Setor Público", a
realizar-se no período de 26 a 28 de Junho de 2019, na cidade de

2019 3426 Brasília, visando propiciar a participação das empregadas Marina

Rodrigues Brasil e Prícila Maria Fraga Ferreira, lotadas no Setor de
Desenvolvimento de Pessoas - Sedep e na Gerência de Planejamento
e Gestão - GPG, respectivamente, para atender as necessidades
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, sediado em
Brasília – DF.

ontratação de empresa especializada na prestação de
serviços de lavanderia, com coleta e entrega de peças,
sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, a
2019 2387 partir de 17 de julho de 2019, conforme as
especificações e condições constantes neste
instrumento e no Termo de Referência/Projeto Básico
GIE nº 8/2019 e na proposta da CONTRATADA

Contratação da locação de estande, medindo 24 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no evento O MundoGEO – 9º
2019 2567 Conferência e Feira de Geomática e Soluções Inexigibilidade
Geoespaciais, no período de 25 a 27 de junho de 2019,
no Centro de Convenções Frei Caneca Cidade de São
Paulo - SP.
Contratação da locação de estande, medindo 24 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no 25º CBENC – CONGRESSO
BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS a realizar-se no
2019 3068 período de 07 a 09 de agosto de 2019, na FIESC cidade
de Florianópolis-SC, conforme os critérios
estabelecidos na Política de Critérios para participação
do Confea em eventos de interesse nas áreas da
Engenharia, da Agronomia e das Geociências por meio
da locação de estandes.

Inexigibilidade

004/2019

Termo de
inexigibilidade
08/2019

046/2019

Penha Turismo

17/05/2019

CONTRATO
CONTINUADO /
Nº PRIMEIRO
TERMO ADITIVO

1º T.A.

OBJETO DO 1ºTA

VIGÊNCIA

prorrogar por 12
(doze) meses, a
partir de 08 de
maio de 2020, o
prazo de vigência e
execução do
Contrato n°
023/2019, cujo
objeto é a
prestação de
serviços de
08/05/2021
pesquisa e envio
via eletrônico (email) de
publicações e
informações do
Poder Judiciário
que contenham o
nome Conselho
Federal de
Engenharia,
Arquitetura e

VALOR DO TA

DATA
PUBLICAÇÃO
DOU TA

R$2.158,80

08/05/2021

CONTRATO
CONTINUADO /
Nº SEGUNDO
TERMO ADITIVO

OBJETO DO 2º
TA

VIGÊNCIA

VALOR DO TA

DATA
PUBLICAÇÃO
DOU TA

CONTRATO
CONTINUADO /
Nº TERCEIRO
TERMO ADITIVO

OBJETO DO 3º
TA

NOVA VIGÊNCIA

VALOR DO TA

DATA
PUBLICAÇÃO
DOU TA

CONTRATO
CONTINUADO /
Nº QUARTO
TERMO ADITIVO

OBJETO DO
4ºTA

VIGÊNCIA

VALOR DO TA

DATA
PUBLICAÇÃO
DOU TA

CONTRATO
CONTINUADO /
Nº QUINTO
TERMO ADITIVO

OBJETO DO 5º
TA

VIGÊNCIA

VALOR DO TA

DATA
PUBLICAÇÃO
DOU TA

OBJETO DO 6º
TA

VIGÊNCIA

VALOR DO TA

DATA
PUBLICAÇÃO
DOU TA

Contratação da locação de estande, medindo 24 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no AGROPECSUL 2019 a realizar2019 2890 se no período de 15 e 16 de agosto de 2019, na Rua
Inexigibilidade
Paranavaí, 1370, cidade de Cascavel-PR, conforme os
critérios estabelecidos na Política de Critérios para
participação do Confea em eventos de interesse nas
áreas da Engenharia, da Agronomia e das Geociências
por meio da locação de estandes..
Contratação da locação de estande, medindo 24 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea na "Reunião Técnica da CSM
2019 2836 Paraná 2019", a realizar-se nos dias 07 e 09 de agosto
de 2019, na cidade de Cascavel - PR, conforme os
critérios estabelecidos na Política de Critérios para
participação do Confea em eventos de interesse nas
áreas da Engenharia, da Agronomia e das Geociências
por meio da locação de estandes.

Termo de
inexigibilidade
010/2019

Inexigibilidade

Contratação da locação de estande, medindo 24 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no I Encontro Paranaense de
Cultura de Soja, nos dias 05 e 06 de setembro de
2019 3293 2019, na Rua Paranavaí, 1370, Cidade Cascavel - PR, Inexigibilidade
conforme os critérios estabelecidos na Política de
Critérios para participação do Confea em eventos de
interesse nas áreas da Engenharia, da Agronomia e das
Geociências por meio da locação de estandes.

2019 3989

2019

184

Concessão de patrocínio para a realização do XXII
Simpósio Nacional de Bioprocesso / XIII Simpósio de
Hidrólise Enzimática de Biomassas a ser organizado
pela CONTRATADA no período de 28/07/2019 a
31/07/2019 no Universidade Federal de UberlândiaUFU, em Uberlândia-MG.
Prestação de serviço de intermediação de candidatos a
estágio, nos procedimentos de recrutamento, préseleção, encaminhamento e acompanhamento de
estudantes de nível superior para atender as
necessidades do Confea, sob demanda, atender as
necessidades do Confea, em Brasília-DF, conforme as
especificações e condições constantes neste contrato,
no Termo de Referência/Projeto Básico SEDEP nº
7/2019

Contratação da empresa SP Sistema Integrado de
Licitações Públicas EIRELI-EPP para organização
da " 3ª Conferência Nacional dos Conselhos
Profissionais", a realizar-se no período de 06 a 09 de
agosto de 2019, na cidade de Brasília, visando propiciar
a participação dos empregados Mariana Oliveira dos
Santos, Prícila Maria Fraga Ferreira, lotadas na
Gerência de Planejamento e Gestão - GPG, Rosângela
2019 3399 Simonetti, lotada na Superintendência de Estratégia e
Gestão - SEG, Igor Tadeu Garcia lotado na Procuradoria
Jurídica - PROJ, Luis Fernando Lucato lotado na
Gerência Financeira - GFI, Júlio César Gonçalves de
Miranda lotado na Gerência de Orçamento e e
Contabilidade - GOC, Antonio Francisco do
Carmo, Gustavo de Freitas Barbosa, Roldanielle Gomes
de Lima e Mair Ferreira Ramos, lotados na
Controladoria - CONT para atender as necessidades
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea,
sediado em Brasília – DF.
Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de locação de equipamentos de impressão com
pagamento de páginas impressas, ou seja, impressão,
2019 9490 digitalização, reprodução de cópias, encadernação,
com fornecimento de equipamentos, insumos e
suprimentos, com exceção de papel, bem como
monitor operacional, suporte e manutenção, sob
demanda, conforme as especificações e condições
constantes neste edital e seus anexos.

2019

68

Contratação de empresa especializada para prestação
de serviço de fornecimento de bandeiras oficiais do
Brasil, dos estados e do Distrito Federal, e do Confea e
da Mutua atender as necessidades do Confea, em
Brasília-DF, conforme as especificações e condições
constantes neste contrato.

Fornecimento de 280 (duzentos e oitenta) refis
2019 3039 odorizadores para aparelhos automáticos de 250ml,
compatíveis com aparelhos automáticos bom ar.

Realização de eventos e correlatos pelo Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia – Confea nas
regiões NORTE (AM, RR, AP, PA, TO, RO e AC)
e NORDESTE (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE e BA), sob
demanda, abrangendo planejamento operacional,
2019 5252 assessoria, consultoria, promoção, organização e
coordenação de eventos, fornecimento de alimentação
e bebida, infraestrutura, transportes, apoio logístico,
ornamentação e a confecção e fornecimento de
material de papelaria e impressos em geral, conforme
especificações e condições constantes neste Contrato,
no Edital de Pregão Eletrônico 008/2019 e seus anexos.

72.325.673/000122

R$

30.000,00

17/08/2019

APRASEM

75.089.888/000180

R$

30.000,00

10/08/2019

29/08/2019

Termo de
inexigibilidade
011/2019

048/2019

AREAC

72.325.673/000122

R$

20.000,00

07/09/2019

02/09/219

001/2018

Decisão Plenária
PL-1392/2018
(SEI nº
0101984)

169

ABEQ

52.800.018/000171

R$

88.000,00

01/08/2019

01/08/2019

Dispensa

010/2019

Termo de
Dispensa
010/2019

45/2019

Insituto Blaise
Pascal

07.787.415/000104

R$

8.160,00

13/08/2019

19/08/2019

Termo de
inexigibilidade
014/2019

603

SP Sistema
Integrado de
Licitações Públicas
EIRELI-EPP

28.787.023/000107

R$

28.900,00

09/08/2019

06/08/2019

051/2019

technocopy

04.496.615/000101

R$ 597.240,00

07/08/2019

12/08/2019

043/2019

Comércio de
confecções de
Bandeiras Eireli-ME

04.884.221/000120

R$

14.960,00

02/10/2019

07/08/2019

Conselho Regional
de Contabilidade
DF

00.113.0350001/37

R$

1.035,00

09/08/2019

06/08/2019

ABENGE

43.996.719/000137

R$

60.000,00

20/10/2019

Inexigibilidade

Pregão
Eletrônico

007/2019

Termo de
Dispensa
09/2019

Dispensa

Termo de
inexigibilidade
013/2019

Contratação da locação de estande, medindo 18 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no 47º Congresso Brasileiro de
Educação em Engenharia 2019 e 2º Simpósio
2019 3520 Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE - Inexigibilidade
COBENGE 2019 , a realizar-se no período de 17 a 20 de
setembro de 2019, na cidade de Fortaleza - CE.,
conforme os critérios estabelecidos na Política de
Critérios para participação do Confea em eventos de
interesse nas áreas da Engenharia, da Agronomia e das
Geociências por meio da locação de estandes..

Realização de eventos e correlatos pelo Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia – Confea nas
regiões SUL(PR, SC e RS) e SUDESTE(ES, MG, RJ e
SP), sob demanda, abrangendo planejamento
operacional, assessoria, consultoria, promoção,
organização e coordenação de eventos, fornecimento de
alimentação e bebida, infraestrutura, transportes, apoio
logístico, ornamentação e a confecção e fornecimento
de material de papelaria e impressos em geral, conforme
especificações e condições constantes neste Contrato,
no Edital de Pregão Eletrônico 008/2019 e seus anexos.

AREAC

Edital de
Patrocínio

Contratação do Conselho Regional de Contabilidade do
DF - CRC/DF para organização dos cursos "Auditoria
dos Controles Internos" e "Gestão de Riscos e
Compliance em Contabilidade", a realizarem-se nos
períodos de 05 a 09/08/2019 e 18 a 19/09/2019, na
2019 3577 cidade de Brasília-DF, visando propiciar a participação Inexigibilidade
dos empregados Luis Fernando Lucato, lotado na
Gerência Financeira - GFI, João Batista de Lima e
Leonardo Silva Alves de Oliveira, lotados na
Controladoria - CONT para atender as necessidades
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea,
sediado em Brasília – DF

2019 4836

049/2019

Pregão
Eletronico

Termo de
inexigibilidade
017/2019

008/2019

Termo de
Dispensa
012/2019

Dispensa

Pregão
Eletrônico

008/2019

57/2019

58/2019

RD7 Produções e
Eventos
Inteligentes EIRELI

637

Limp Produtos de
Limpeza Ltda-ME

59/2019

RD7 Produções e
Eventos
Inteligentes EIRELI

13.325.593/000108

07.538990001/13

13.325.593/000108

R$1.349.873,00

R$

6.440,00

R$1.273.000,00

29/08/2020

02/09/2019

15 dias

devido ao valor
da contratação, a
publicação
no
Diário Oficial da
União
fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

03/10/2019

07/10/2019

1º T.A

prorrogar, pelo
período de 12
(dose) meses, o
prazo de vigência e
execução do
Contrato nº
058/2019, cujo
objeto é a
prestação de
serviços de
realização de
30/08/2022
eventos e
correlatos ao
Conselho Federal
de Engenharia e
Agronomia Confea, na Região
Sul (PR, SC e RS) e
Sudeste (ES, MG,
RJ e SP), sob
demanda,
abrangendo

R$1.349.873,00

26/08/2020

1º T.A

O presente termo
aditivo tem por
objeto prorrogar,
pelo período de 12
(dose) meses, o
prazo de vigência e
execução do
Contrato nº
059/2019, cujo
objeto é a
prestação de
03/10/2021
serviços de
realização de
eventos e
correlatos ao
Conselho Federal
de Engenharia e
Agronomia Confea, na Região
Norte (AM, RR, AP,
PA, TO, RO e AC) e
Nordeste (MA, PI,

R$1.273.000,00

30/09/2020

Locação de estande, medindo 9 m², para a participação
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia –
Confea no "Inovaconstruir Experience 2019", a realizarse no período de 19 a 20 de setembro de 2019, na
2019 3752 cidade de Fortaleza - CE, conforme os critérios Inexigibilidade
estabelecidos na Política de Critérios para participação
do Confea em eventos de interesse nas áreas da
Engenharia, da Agronomia e das Geociências por meio
da locação de estandes.

Termo de
inexigibilidade
21/2019

60/2019

Sindicato da
Indústria da
Construção Civil do
Ceará

07.341.019/000140

R$30.000,00

20/10/2019

23/09/2019

1.1. O objeto do presente contrato consiste na
prestação de Serviços Mensais de Software - SMS para
as licenças de uso perpétuo e Banco de Horas de UST
(Unidade de Serviço Técnico) para atender as
demandas e necessidades do Confea, conforme
especificações técnicas e demais condições gerais
estabelecidas:1.1.1. Os Serviços Mensais de Software SMS contemplam 9 (nove) licenças de acesso para uso
do Sistema RM, para uso dos módulos do sistema da
2019 3758 empresa TOTVS (Labore – Folha de Pagamento, Inexigibilidade
Chronus – Automação e Vitae – Gerenciamento de
Recursos Humanos); e 25 (vinte e cinco) licenças de
acesso ao RM Portal (denominado Meu RH), para
acesso a ferramenta (via navegador e mobile). 1.1.2. O
Banco de Horas de UST consiste em 6.240 horas
estimadas de Analista / Coordenador de Projetos UST e
visa atender as demandas de customização, melhoria,
aperfeiçoamento e ajuste da ferramenta, mediante
operação assistida, com execução e pagamento sob
demanda.

Termo de
Inexigibilidade
20/2019

61/2019

TOTVS S.A.

53.113.791/000122

R$1.173.922,00

27/09/2021

01/10/2019

Contratação da locação de estande, medindo 09 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea na "12ª FICAFÉ – Feira
Internacional de Cafés do Norte Pioneiro do Paraná", a
2019 3565 realizar-se no período de 02 a 04 de outubro de 2019, Inexigibilidade
na cidade de Jaracezinho – PR, conforme os critérios
estabelecidos na Política de Critérios para participação
do Confea em eventos de interesse nas áreas da
Engenharia, da Agronomia e das Geociências por meio
da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
23/2019

62/2019

Associação de
Cafés Especiais do
Norte Pioneiro do
Paraná – ACENPP

09.537.190/000155

R$30.000,00

04/11/2019

03/10/2019

Termo de
Dispensa nº
15/2019

63/2019

Data Lawyer
Tecnologia LTDA

31.712.589/000184

R$4.894,72

22/10/2020

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação da locação de estande, medindo 18m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no "4º Congresso Técnico
Científico de Engenharia Civil – 4º CTCEC", a ser
2019 4635 realizado no período de 07 a 09 de outubro de 2019, Inexigibilidade
em Florianópolis - SC, conforme os critérios
estabelecidos na Política de Critérios para participação
do Confea em eventos de interesse nas áreas da
Engenharia, da Agronomia e das Geociências por meio
da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 26/2019

64/2019

Folha Stands
Sinalização e
Montagem LTDA

01.499.095/000100

R$15.000,00

09/11/2019

10/10/2019

Contratação da locação de estande, medindo 9 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea na/o "IV Encontro dos
Engenheiros Agrônomos da Região do Matopiba e 15º
2019 4076 Seagro", a realizar-se no período de 16 a 18 de outubro Inexigibilidade
de 2019, na cidade de Luis Eduardo Magalhães - BA,
conforme os critérios estabelecidos na Política de
Critérios para participação do Confea em eventos de
interesse nas áreas da Engenharia, da Agronomia e das
Geociências por meio da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 32/2019

69/2019

ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS
AGRÔNOMOS DE
LUIS EDUARDO
MAGALHÃES AGROLEM

04.436.631/000109

R$20.000,00

18/11/2019

16/10/2019

Contratação da locação de estande, medindo 24m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no "I Encontro Paranaense de
Milho Safrinha", a realizar-se no período de 17 a 18 de
2019 3937 outubro de 2019, na cidade de Casvavel - PR, conforme Inexigibilidade
os critérios estabelecidos na Política de Critérios para
participação do Confea em eventos de interesse nas
áreas da Engenharia, da Agronomia e das Geociências
por meio da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 35/2019

72/2019

Associação
Regional dos
Engenheiros
Agrônomos de
Cascavel - AREAC

72.325.673/000122

R$10.000,00

18/11/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação da locação de estande, medindo 27m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no "X Simpósio Brasileiro de
Engenharia Ambiental e Sanitária - X SBEA" a ocorrer
no período de 08 a 11 de outubro de 2019, na cidade
2019 3914 de Olinda - PE, conforme os critérios estabelecidos na Inexigibilidade
Política de Critérios para participação do Confea
em eventos de interesse nas áreas da Engenharia, da
Agronomia e das Geociências por meio da locação
de estandes
e conforme
Plano
de Trabalho
da Associação dos Engenheiros Ambientais e
Sanitaristas de Pernambuco - AEAMBS-PE.

Termo de
Inexigibilidade
nº 29/2019

67/2019

M3 Promoção
Marketing e
Eventos EPP

10.379.135/000163

R$30.000,00

11/11/2019

09/09/2019

ontratação da locação de estande, medindo 22m², para
a participação do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – Confea no "XX Congresso Brasileiro de
Engenharia de Avaliações e Perícias – COBREAP", a
2019 3874 realizar-se no período de 21 a 25 de outubro de 2019, Inexigibilidade
na cidade de Salvador - BA, conforme os critérios
estabelecidos na Política de Critérios para participação
do Confea em eventos de interesse nas áreas da
Engenharia, da Agronomia e das Geociências por meio
da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 36/2019

73/2019

Eventus
Operadora de
Congressos LTDA

14.577.472/000116

R$40.000,00

25/11/2019

21/10/2019

Contratação da locação de estande, medindo 27m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no "61º Congresso Brasileiro do
Concreto", a realizar-se no período de 15 a 18 de
2019 3862 outubro de 2019, na cidade de Fortaleza - CE, Inexigibilidade
conforme os critérios estabelecidos na Política de
Critérios para participação do Confea em eventos de
interesse nas áreas da Engenharia, da Agronomia e das
Geociências por meio da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 27/2019

68/2019

Instituto Brasileiro
do ConcretoIBRACON

43.367.754/000197

R$ 30,000.00

18/11/2019

16/10/2019

Contratação da locação de estande, medindo 9 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea na/o "XXI ENCOB - Encontro
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas", a realizar2019 3652 se no período de 21 a 25 de outubro de 2019, na Inexigibilidade
cidade de Foz do Iguaçu - PR, conforme os critérios
estabelecidos na Política de Critérios para participação
do Confea em eventos de interesse nas áreas da
Engenharia, da Agronomia e das Geociências por meio
da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 37/2019

74/2019

Rede Brasil de
Organismos de
Bacias
Hidrográficas

02.925.407/000155

R$ 30,000.00

25/11/2019

21/10/2019

Contratação da locação de estande, medindo 21m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no "II Seminário Nacional de
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental", a realizar2019 3516 se nos dias 17 a 19 de outubro de 2019, em Vitória - Inexigibilidade
ES, conforme os critérios estabelecidos na Política de
Critérios para participação do Confea em eventos de
interesse nas áreas da Engenharia, da Agronomia e das
Geociências por meio da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 33/2019

70/2019

Associação
Brasileira de
Engenharia
Sanitária e
Ambiental - ABES

33.945-015/001749

R$ 16.000,00

19/11/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação da locação de estande, medindo 12 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no "VI Congresso Brasileiro de
Heveicultura - VI CBH", a ocorrer durante os dias 22 a
2019 3247 24 de outubro de 2019 na cidade de Minas Gerais-MG, Inexigibilidade
conforme os critérios estabelecidos na Política de
Critérios para participação do Confea em eventos de
interesse nas áreas da Engenharia, da Agronomia e das
Geociências por meio da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 34/2019

71/2019

Centro de
Desenvolvimento
do Agronegócio CEDAGRO

07.060.966/000163

R$20.000,00

24/11/2019

21/10/2019

Contratação de software jurídico para gerenciamento
eficiente das movimentações processuais dos
2019 4735 processos judiciais com vistas a atender as demandas
da Subprocuradoria Judicial - SUJUD, com licença de
uso para 6 (seis) usuários.

Dispensa

1º T.A.

prorrogar por 24
(vinte e quatro)
meses, a partir de
22 de outubro de
2020, o prazo de
vigência e
execução do
Contrato n°
063/2019
(0253379), cujo
objeto é a
22/10/2022
contratação de
software jurídico
para
gerenciamento
eficiente das
movimentações
processuais dos
processos judiciais
com vistas a
atender as
demandas da

R$4.894,72

Contratação da locação de estande, medindo 18 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no "21º Congresso Nacional de
Engenharia de Segurança do Trabalho – CONEST", que
2019 2755 ocorrerá nos dias 06 a 08 de novembro de 2019, em Inexigibilidade
Teresina – PI, conforme os critérios estabelecidos na
Política de Critérios para participação do Confea
em eventos de interesse nas áreas da Engenharia, da
Agronomia e das Geociências por meio da locação
de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 44/2019

75/2019

M DE B
SANT´ANNA,

05.364.353/000194

R$ 30,000.00

08/12/2019

Contratação da empresa BTS Informa Feira, Eventos e
Editora LTDA responsável pela organização do
congresso "Futurecom 2019", a realizar-se entre os
dias 28 e 31 de Outubro de 2019, na cidade de São
2019 4687 Paulo, visando propiciar a participação do Inexigibilidade
empregado Fernando Henriques, lotado na Gerência de
Tecnologia da Informação – GTI, para atender as
necessidades Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – Confea, sediado em Brasília – DF.

Termo de
Inexigibilidade
nº 22/2019

696/2019

BTS Informa Feira,
Eventos e Editora
Ltda

01.914.765/000108

R$5.540,00

31/10/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação da palestrante Janyluce Rezende Gama,
para ministrar curso sobre a "Convergência da
Contabilidade Pública às Normas Internacionais de
2019 5791 Contabilidade", a realizar-se no período do dia 30 e 31 Inexigibilidade
de outubro de 2019, na cidade de Brasília, perfazendo
carga horária de 12h00min (doze horas), conforme
Termo de Referência/Projeto Básico nº 01/2019-GFI

Termo de
Inexigibilidade
nº 40/2019

746/2019

Janyluce Rezende
Gama

081.470.897-83

R$5.000,00

31/10/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação da empresa APRIMORA TREINAMENTOS
LTDA EPP, para ministrar palestra sobre “Retenção de
tributos nos pagamentos efetuados por órgãos
Públicos Federais e suas obrigações acessórias (E2019 5817 Social, EFD Reinf, DCTF Web e SPED), exposição verbal Inexigibilidade
a ser feita pelo Professor Certificado pelo CRC ANGELO
MÁRCIO LEANDRO DA COSTA", a realizar-se na data de
01 de novembro de 2019, na cidade de
Brasília, conforme Termo de Referência/Projeto Básico
nº 02/2019-GFI

Termo de
Inexigibilidade
nº 42/2019

752/2019

APRIMORA
TREINAMENTOS
LTDA EPP

09.588.954/000131.

R$5.000,00

01/11/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação do MINISTRO ANDRÉ LUIS DE CARVALHO,
para ministrar a palestra " O TCU e a Fiscalização de
Orientação Centralizada – FOC 549/2016 (TC
036.608/2016-5): Implicações práticas", a realizarse no dia 07/11/2019, de 13:30 às 15:00, perfazendo
2019 5848 carga horária de 01h30min (uma hora e trinta Inexigibilidade
minutos), na cidade de Brasília, visando propiciar a
realização do 5º Encontro Nacional de Integração das
Assessorias Jurídicas do Sistema Confea/Crea – vide
Projeto 0256416, aprovado pela Decisão Plenária PL
1551.2019

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
51/2019

768/2019

MINISTRO ANDRÉ
LUIS DE
CARVALHO

808.845.557-04

R$7.000,00

07/11/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação do palestrante PAULO PORTO SOARES.,
para ministrar a palestra " Gestão Pública para os
Conselhos Profissionais, baseado no FOC/TCU –
planejamento estratégico, verbas indenizatórias,
cobrança de inadimplentes e transparência”, a realizar2019 5856 se no dia 01/11/2019, no período vespertino Inexigibilidade
perfazendo carga horária de 3 horas, na cidade de
Brasília, visando propiciar o 5º Encontro Nacional dos
Contadores, Auditores e Controladores do Sistema
Confea/Crea,
conforme
Projeto
Básico
nº
4/2019 – CONT 0259774, aprovado pela Decisão
Plenária PL nº 1552/2019.

Termo de
Inexigibilidade
nº 46/2019

765/2019

PAULO PORTO
SOARES

097.446.917-35

R$ 2.312,11

01/11/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação do palestrante RAFAEL VASCONCELLOS DE
ARAÚJO
PEREIRA,
para
organização
da palestra/minicurso com o tema: "EXECUÇÃO
FISCAL E DÍVIDA ATIVA
DE CONSELHOS
PROFISSIONAIS", exposição retórico-expositiva verbal
2019 5976 feita pelo professor Dr. Rafael Vasconcellos de Araújo Inexigibilidade
Pereira, no dia 06/11/2019, de 11:00hs às 12h:30m,
perfazendo carga horária de 01h30min (uma hora e
trinta minutos), no 5º Encontro Nacional de Integração
das
Procuradorias
Jurídicas
do Sistema
Confea/Crea, para atender as necessidades do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea

Termo de
Inexegibilidade
nº 52/2019

769/2019

RAFAEL
VASCONCELLOS DE
ARAÚJO PEREIRA

710.856.701-63

R$1.220,00

06/11/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação do MINISTRO ANDRÉ LUIS DE CARVALHO,
para realização da palestra " OS REFLEXOS DO
ACÓRDÃO 1925/2019 SOBRE OS CONSELHO DE
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL", a realizar-se no
período do dia 30 de outubro de 2019, na cidade de
2019 6011 Brasília, das 09:30h às 12:30h, perfazendo carga Inexigibilidade
horária de 3 horas (três horas), visando propiciar o 5º
Encontro Nacional de Integração dos Contadores,
Auditores e Controladores do Sistema Confea/Crea e
Mútua - ENCAC/2019, para atender as necessidades do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea,
sediado em Brasília – DF

Termo de
Inexegibilidade
nº 45/2019

761

André Luís de
Carvalho

808.845.557-04

R$ 6.661,47

30/10/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação do INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL
LTDA, para realização da palestra "LICITAÇÕES E
CONTRATOS: QUESTÕES ATUAIS RELEVANTES",
exposição retórico-expositiva verbal a ser feita pelo
Prof. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, a realizar-se no
2019 5986 período do dia 05/11/2019, de 13:30 às 17:30, Inexigibilidade
perfazendo carga horária de 04:00h (quatro horas),
no 5º Encontro Nacional de Integração das
Procuradorias Jurídicas do Sistema Confea/Crea, para
atender as necessidades do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia – Confea, sediado em Brasília
– DF

Termo de
Inexigibilidade
nº 49/2019

767/2019

Instituto Protege
Escola Brasil Ltda

18.548.151/000144

R$14.683,50

05/11/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Serviço técnico especializado consistente em palestra
com o tema: "REGIME JURÍDICO DOS EMPREGADOS
DE CONSELHOS E A PEC 108/09", exposição retóricoexpositiva verbal a ser feita pela Professora Fernanda
2019 5844 Marinela, no dia 05/11/2019, de 10:50 às 12:30, com Inexigibilidade
carga horária de 01h40min (uma hora e
quarenta minutos), no 5º Encontro Nacional de
Integração das Procuradorias Jurídicas do Sistema
Confea/Crea

Termo de
Inexigibilidade
nº 47/2019

766/2019

IBUKI CURSOS
PREPARATÓRIOS
EIRELI

02.240.264/000107

R$10.000,00

05/11/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação da empresa Elo Consultoria Empresarial e
Produção LTDA, para organização do curso "Auditoria
Governamental, Controle Interno e Controladoria", a
realizar-se no período do dia 30 e 31 de outubro de
2019, na cidade de Brasília, visando propiciar a
2019 3850 participação dos empregados vindos dos Conselhos Inexigibilidade
Regionais e Mútua para participarem do 5º Encontro
Nacional de Integração dos Contadores, Auditores e
Controladores do Sistema Confea/Crea e Mútua ENCAC/2019, para atender as necessidades do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea,
sediado em Brasília – DF.

Termo de
Inexigibilidade
nº 41/2019

748/2019

ELO CONSULTORIA
EMPRESARIAL E
PRODUÇÃO DE
EVENTOS LTDA

00.714.403/000100

R$ 16.000,00

31/10/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação da empresa Priori Treinamento e
Aperfeiçoamento LTDA responsável pela organização
do curso "Semana Educativa Aplicada ao Setor PúblicoContabilidade, Orçamento, Patrimônio, Administração
e Finanças Públicas", a realizar-se no período
de 18/11/2019 a 22/11/2019 , na cidade de Brasília,
2019 4459 visando propiciar a participação dos empregados Elida Inexigibilidade
Maria Silva e Esther Felipe Gonçalves de Melo, lotadas
na Gerência Financeira - GFI e Amélia Placido Sumihara
de Morais e Arisnaldo Dias Brito, lotados na Gerência
de Orçamento e Contabilidade - GOC, para atender as
necessidades do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 43/2019

755/2019

Priori Treinamento
e Aperfeiçoamento 21.000322/0001-00
LTDA

R$ 11.998,00

22/11/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

Contratação da empresa Kiron LTDA-ME, para
organização do "Curso Prático de Técnicas de
Apresentação", a realizar-se no período de 09 a 21 de
Outubro de 2019, na cidade de Brasília, visando
propiciar a participação dos empregados Demétrio
Rodrigo Ferronato, João Augusto de Lima e Sílvia
Carolina Pereira Camargo, lotados na Subprocuradoria
Judicial - SUJUD; Fernando Nascimento dos Santos
2019 4456 e João de Carvalho Leite Neto, lotados na Inexigibilidade
Subprocuradoria Consultiva - SUCON; Igor Tadeu
Garcia, lotado na Procuradoria Jurídica; Consuelo Brant
da Silva Sena Barbosa, lotada no Gabinete da
Presidência - GABI; Mair Ferreira Ramos, lotada na
Controladoria - CONT e Eunice Francisca da Silva,
lotada na Ouvidoria - OUVI; para atender as
necessidades do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 30/2019

21/10/2019

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
União fica
dispensada, haja
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93

708/2019

KIRON EDITORA
LTDA - ME

08.331.864/000106

R$6.030,00

Contratação da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT para a Prestação de Serviços, Prépostagem e Venda de Produtos, que atendam as
necessidades do Confea, mediante adesão ao Contrato
2019 2759 Múltiplo e seus Anexos, aprovado pelo Ministério das
Comunicações (atual MCTIC – Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações), para atender
as necessidades Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – Confea, sediado em Brasília – DF.

Termo de
Dispensa nº
14/2019

691/2019

Empresa Brasileira
de Correios e
Telégrafos

34.028.316/000707

R$
2.250.000,00

06/10/2024

01/10/2019

Contratação da locação de estande, medindo 18 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no "45º EPEC – Encontro
Paranaense de Entidades de Classe e 28º fórum de
2019 4339 Inspetores", que ocorrerá nos dias 06 a 08 de Inexigibilidade
novembro de 2019, em Foz do Iguaçu – PR, conforme
os critérios estabelecidos na Política de Critérios para
participação do Confea em eventos de interesse nas
áreas da Engenharia, da Agronomia e das Geociências
por meio da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 53/2019

76/2019

Conselho Regional
de Engenharia e
Agronomia do
Paraná

76.639.384/000159

R$ 50.000,00
(cinquenta mil
reais)

08/12/2019

07/11/2019

Contratação da locação de estande, medindo 16 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no "Encontro das Engenharias
do Brasil ENDEB, que ocorrerá nos dias 14 a 16 de
2019 4298 novembro de 2019, na cidade de Brasília-DF.", Inexigibilidade
conforme os critérios estabelecidos na Política de
Critérios para participação do Confea em eventos de
interesse nas áreas da Engenharia, da Agronomia e das
Geociências por meio da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 60/2019

82/2019

Yago Porto Rocha 05077322511

31.880.667/000150

R$ 10.000,00
(dez mil reais)

16/12/2019

19/11/2019

Contratação da locação de estande, medindo 09 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no " 23º Congresso de
Arborização Urbana/2º Congresso Íbero-Americano de
2019 4476 Arborização" que ocorrerá entre os dias 23 e 27 de Inexigibilidade
novembro, na cidade de João Pessoa-PB", conforme os
critérios estabelecidos na Política de Critérios para
participação do Confea em eventos de interesse nas
áreas da Engenharia, da Agronomia e das Geociências
por meio da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 81/2019

93/2019

Sociedade
Brasileira de
ArborIzação
Urbana

19.598.153/000100

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

27/12/2019

03/12/2019

Contratação da locação de estande, medindo 24 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no "VIII Simpósio Internacional
de Meteorologia, a realizar-se no período de 11 a 14 de
2019 4488 novembro de 2019, em Belém – PA", conforme os Inexigibilidade
critérios estabelecidos na Política de Critérios para
participação do Confea em eventos de interesse nas
áreas da Engenharia, da Agronomia e das Geociências
por meio da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº

77/2019

Sociedade
Brasileira de
Meteorologia

27.780.127/000127

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

14/122019

11/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, à publicação "Revista
da Academia Cearense de Engenharia – 4ª Edição", a
ser realizada pela CONTRATADA no período de
2019 4713 15/11/2019 a 12/12/2019, em Fortaleza – CE, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 57/2019

79/2019

Academia
Cearense de
Engenharia

24.205.873/000107

R$ 22.500,00
(vinte e dois mil e
quinhentos reais)

12/01/2020

19/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "XXIIIº
Simpósio Brasleiro de Recursos Hídricos (SBRH)", a ser
realizado pela CONTRATADA no período de
2019 4720 24/11/2019 a 28/11/2019, em Bourbon Resort, Inexigibilidade
Cataratas do Iguaçú, Foz do Iguaçu – PR, com a
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 68/2019

91/2019

Associação
Brasileira de
Recursos Hídricos

29.969.193/000175

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

28/12/2019

25/11/2019

Contratação da locação de estande, medindo 9 m²,
para a participação do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – Confea no " XII Simpósio Nacional Sobre
Recuperação de Áreas Degradadas", que ocorrerá nos
2019 4835 dias 26 e 27 de novembro de 2019, na cidade de Belém Inexigibilidade
- PA, conforme os critérios estabelecidos na Política de
Critérios para participação do Confea em eventos de
interesse nas áreas da Engenharia, da Agronomia e das
Geociências por meio da locação de estandes.

Termo de
Inexigibilidade
nº 72/2019

94/2019

Sociedade
Brasileira de
01.580.882/0001Recuperação de
74
Áreas Degradadas Sobrade

R$ 20.000,00
(trinta mil reais)

27/12/2019

26/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
2019 5027 Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "18º Prêmio Inexigibilidade
Crea Goiás de Meio Ambiente", a ser realizado pela
CONTRATADA no dia 21/11/2019, em Goiânia – GO

Termo de
Inexigibilidade
nº 67/2019

90/2019

Conselho Regional
de Engenharia e
Agronomia do
Goiás

01.619.022/000105

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

21/12/2019

19/11/2019

66.991.647/000130

R$ 20.000,00
(vinte mil reais)

01/01/2020

03/12/2019

Dispensa

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, à publicação "Gestão &
Produção, volume 26 nº 4, 2019 e volume 27 nº 1 e 2,
2020", a ser realizado pela CONTRATADA no dia 1º de
2019 5030 dezembro de 2019, em São Carlos – SP, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 84/2019

111/2019

Fundação de
Apoio Institucional
ao
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico- FAIUFSCar

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "1º Fórum
Regional do Meio Ambiente", a ser realizado pela
CONTRATADA no período de 26 a 28 de novembro de
2019 5033 2019, em Monte Alto – SP, com a finalidade de agregar Inexigibilidade
valor à marca, consolidar posicionamento, gerar
identificação
e
reconhecimento,
estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 79/2019

100/2019

ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS,
ARQUITETOS E
AGRÔNOMOS DE
MONTE ALTO AEAA-MA

60.240.546/000141

R$ 40.000,00
(quarenta mil
reais)

28/12/2019

03/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Semana do
Engenheiro", a ser realizado pela CONTRATADA no
período de 9 a 14 de dezembro de 2019, em Vitória –
2019 5034 ES, com a finalidade de agregar valor à marca, Inexigibilidade
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 87/2019

106/2019

Conselho Regional
de Engenharia e
Agronomia do
Espírito Santo

27.055.235/000137

R$ 40.000,00
(quarenta mil
reais)

14/01/2020

10/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, à publicação "A cultura
do amendoim e seus reflexos econômicos sociais e
técnicos" a ser realizada pela CONTRATADA no período
2019 5035 de 15/11/2019 a 12/12/2019, em Jaboticabal – SP, Inexigibilidade
com a finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº61/2019

83/2019

Associação
Regional de
Engenharia,
Arquitetura e
Agronomia de
Jaboticabal

48.009.054/000144

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

12/01/2020

19/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, à publicação "Novas
Tecnologias da Engenharia para o Aproveitamento do
Amendoim", a ser realizada pela CONTRATADA no
2019 5036 período de 15/11/2019 a 12/12/2019, em Jaboticabal Inexigibilidade
– SP, com a finalidade de agregar valor à marca,
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 62/2019

85/2019

48.009.054/000144

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

12/01/2020

19/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "I
Workshop de Ensino de Engenharia e Agronomia", a
ser realizado pela CONTRATADA na data 27 de
2019 5044 novembro de 2019, em Laranjeiras do Sul – PR, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 74/2019

96/2019

ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS DO
VALE DO
PIQUIRIGUAÇU AENVAPI

78.119.385/000106

R$ 10.000,00
(dez mil reais)

27/12/2019

26/11/2019

Termo de
Inexigibilidade
nº 86/2019

105/2019

INSTITUTO DE
ENGENHARIA DO
PARANÁ

76.654.607/000157

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

07/01/2019

03/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "25ª
Semana da Engenharia", a ser realizado pela
CONTRATADA no período de 2/12/2019 a 7/12/2019,
em Curitiba - PR, com a finalidade de agregar valor à
2019 5046 marca, consolidar posicionamento, gerar identificação Inexigibilidade
e reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

Associação
Regional de
Engenharia,
Arquitetura e
Agronomia de
Jaboticabal

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Seminário
– Desafios, Oportunidades e Dificuldades para Atrair
Investimentos para o RS (2019)", a ser realizado pela
2019 5047 CONTRATADA na data 25/11/2019, em Porto Alegre – Inexigibilidade
RS, com a finalidade de agregar valor à marca,
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 69/2019

89/2019

Sociedade de
Engenharia do Rio
Grande do Sul

92.965.813/000134

R$ 40.000,00
(quarenta mil
reais)

25/12/2019

25/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Seminário
de Conscientização dos Transportes Marítimos e
Mobilidade Urbana: NÁUTICA FLORIPA 2019", a ser
2019 5059 realizado pela CONTRATADA nos dias 9 e 10 de Inexigibilidade
dezembro de 2019, em Florianópolis – SC, com a
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 94/2019

116/2019

Associação
Catarinense de
Engenheiros - ACE

83.932.483/000190

R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil
reais)

10/01/2019

10/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "COEMI –
SE – I Congresso Estadual de Engenharia Mecânica e
Industrial de Sergipe", a ser realizado pela
2019 5119 CONTRATADA no período de 28/11/2019 e Inexigibilidade
29/11/2019, em Aracaju – SE, com a finalidade de
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 76/2019

98/2019

Associação
Brasileira de
Mecânicos e
Industriais - Seção
Sergipe - ABEMECSE

04.476.904/000149

R$ 37.950,00
(trinta e sete mil
novecentos e
cinquenta reais)

29/12/2019

04/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto XIII DEMI
MS – Desafios e Oportunidades das Engenharias no
Desenvolvimento Industrial no Estado de Mato Grosso
2019 5126 do Sul (2019) a ser realizado pela CONTRATADA na Inexigibilidade
data de 18 de novembro de 2019, em Dourados – MS,
com a finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 64/2019

87/2019

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
ENGENHEIROS
MECÂNICOS
SECÇÃO DE MATO
GROSSO DO SUL

37.226.669/000106

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

18/12/2019

19/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "1º
Workshop da AVEA", a ser realizado pela
CONTRATADA em 10 de dezembro de 2019, em
2019 5137 Varginha – MG, com a finalidade de agregar valor à Inexigibilidade
marca, consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com públicos
de interesse e divulgar programas e políticas de atuação
do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 92/2019

114/2019

ASSOCIAÇÃO
VARGINHENSE DE
ENGENHEIROS E
ARQUITETOS –
AVEA

17.408.345/000181

R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil
reais)

11/12/2019

10/01/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "8º Edição
do Congresso Gestão das Cidades: os desafios dos
Municípios Capixabas", a ser realizado pela
2019 5141 CONTRATADA entre as datas de 27 e 28 de novembro Inexigibilidade
de 2019, no Espírito Santo – ES, com a finalidade de
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 77/2019

99/2019

ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DO
ESPÍRITO SANTO(AMUNES).

31.699.119/0000128

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

28/01/2020

05/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto IV SEMAE Semana de Engenharia e Arquitetura, a ser realizado
pela CONTRATADA no período de 25/11/2019 a
2019 5142 29/11/2019, em Pará de Minas - MG, com a finalidade Inexigibilidade
de agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 73/2019

95/2019

Associação de
Engenheiros e
Arquitetos de
Minas - AEAPAM

18.519.751/000184

R$ 38.000,00
(trinta e oito mil
reais)

29/12/2019

26/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Avaliação
de imóveis rurais pelos Peritos Federais Agrários", a
ser realizado pela CONTRATADA no período de 30 de
2019 5148 novembro de 2019 a 13 de dezembro de 2019, em Inexigibilidade
Brasília – DF, com a finalidade de agregar valor à
marca, consolidar posicionamento, gerar identificação
e reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 90/2019

112/2019

Sindicato Nacional
dos Peritos
Federais Agrários

15.021.685/000120

R$ 27.500,00
(vinte e sete mil e
quinhentos reais)

13/01/2020

03/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Congresso
Nacional de Engenharia, Construção, Tecnologia e
Inovação (Conecti CBIC 2019)", a ser realizado pela
2019 5159 CONTRATADA na data de 22/11/2019, em Maringá – Inexigibilidade
PR, com a finalidade de agregar valor à marca,
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 70/2019

92/2019

Câmara Brasileira
da Indústria da
Construção -CBIC

33.947.128/000116

R$ 40.000,00
(quarenta mil
reais)

22/12/2019

25/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto Seminário
"Responsabilidades do Engenheiro Agrônomo na
Prescrição do Receituário Agronômico", a ser realizado
2019 5170 pela CONTRATADA no período dia 20/11/2019, na sede Inexigibilidade
do Crea-DF, em Brasília – DF, com a finalidade de
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 65/2019

88/2019

Conselho Regional
de Engenharia e
Agronomia do
Distrito Federal

00.304.725/000173

R$ 15.000,00
(quinze mil reais)

20/12/2019

19/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Workshop
Análise de Valor e a Tecnologia na Construção Civil", a
ser realizado pela CONTRATADA entre as datas
26/11/2019 a 28/11/2019; 04/02/2020 a 06/02/2020;
2019 5172 24/03/2020 a 26/03/2020; 05/05/2020 a 07/05/2020; Inexigibilidade
02/06/2020 a 04/06/2020, em Belo Horizonte – MG,
com a finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 78/2019

101/2019

Associação dos ExAlunos da Escola
de Engenharia da
UFMG

19.732.536/000120

R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil
reais)

04/07/2020

05/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, à publicação "1ª Edição
Revista Institucional Sinduscon–Sul", a ser realizado
pela CONTRATADA no dia 11 de dezembro de 2019,
2019 5191 Pouso Alegre – MG, com a finalidade de agregar valor à Inexigibilidade
marca, consolidar posicionamento, gerar identificação
e reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 93/2019

115/2019

Sindicato
Intermunicipal das
Indústrias da
Construção Civil do
Sul de Minas

25.649.906/000162

R$ 20.000,00
(vinte mil reais)

11/01/2020

09/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Workshop
Plataformas BIM", a ser realizado pela CONTRATADA
2019 5193 em 5 de dezembro de 2019, em Belo Horizonte – MG, Inexigibilidade
com a finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 91/2019

113/2019

INSTITUTO
MINEIRO DE
ENGENHARIA
CIVIL - IMEC

65.171.886/000181

R$ 40.000,00
(quarenta mil
reais)

05/01/2020

09/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao 1º Encontro
Estadual do CREA JR – RN, a ser realizado pela
CONTRATADA no período de 6 a 7 de dezembro de
2019 5223 2019, em Natal - RN, com a finalidade de agregar valor Inexigibilidade
à
marca, consolidar
posicionamento, gerar
identificação
e
reconhecimento,
estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 75/2019

97/2019

08.025.934/000190

R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil
reais)

07/01/2020

03/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto 25ª Semana
da Engenharia, a ser realizado pela CONTRATADA no
período de 3 a 7 de dezembro de 2019, em Aracaju 2019 5250 SE, com a finalidade de agregar valor à marca, Inexigibilidade
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 89/2019

108/2019

13.043.377/000170

R$ 40.000,00
(quarenta mil
reais)

07/01/2020

03/12/2019

Conselho Regional
de Engenharia e
Agronomia do Rio
Grande do Norte

CLUBE DE
ENGENHARIA DE
SERGIPE

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "II Encontro
Anual da Coordenação de Ciência da Terra Aplicadas –
IG/UFPA", a ser realizado pela CONTRATADA no
2019 5283 período de 28 a 30 de novembro de 2019, em Belém – Inexigibilidade
PA, com a finalidade de agregar valor à marca,
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 83/2019

103/2019

Universidade
Federal do Pará Instituto de
Geociências - CCTA

34.621.748/000123

R$ 40.000,00
(quarenta mil
reais)

30/12/2019

10/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Seminário
– A Engenharia com Tecnologia 3D e Sistema BIM", a
ser realizado pela CONTRATADA no período de 10 de
2019 5286 dezembro de 2019 a 18 de junho de 2020, em Inexigibilidade
Contagem – MG, com a finalidade de agregar valor à
marca, consolidar posicionamento, gerar identificação
e reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 80/2019

102/2019

Instituto
Metropolitano de
Engenharia e
Tecnologia de
Minas Gerais IMET

10.484.542/000130

R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil
reais).

18/07/2020

03/12/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto 1º
Seminário Piauiense de Avaliações e Perícias, a ser
realizado pela CONTRATADA no período de
2019 5415 15/11/2019 e 16/11/2019, em Teresina – PI, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 59/2019

81/2019

Instituto Brasileiro
de Avaliações e
Perícias de
Engenharia do
Piauí - IBAPE/PI

12.182.713/000100

R$ 10.000,00
(dez mil reais)

16/12/2019

19/11/2019

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto ENCONTRO
INTERCONTINENTAL SOBRE A NATUREZA – 2019 a ser
realizado pela CONTRATADA no período de
2019 5383 18/11/2019 a 20/11/2019, em Fortaleza – CE, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
nº 63/2019

86/2019

Instituto
Hidroambiental
Águas do Brasil

04.364.826/000190

R$ 80.000,00
(oitenta mil
reais).

20/12/2019

20/11/2019

72.325.673/000122

R$ 60.000,00

17/02/2020

31/01/2020

Associação
Regional dos

Termo de

Inexigibilidade
Engenheiros
2019 6165 Contratação da locação de estande, medindo 24 m², para aInexigibilidad
participação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
– Confea na
14/2020
e
de Licitação nº
Agrônomos de
12/2020
Cascavel AREAC

devido ao valor
da contratação, a
publicação no
Diário Oficial da
HERCULES
Uniãocartões
fica
BARROSO
2019 5789 Prestação de serviço de fornecimento de crachás de identificação
00.546.952/0001-05
compreendendo
o fornecimento
de lâminas em PVC
impressão colorida,
de proximidade de acesso e de portas cartões, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses
Dispensa personalizados com controle de acesso,
009/2020
R$ autoadesivas
6.085,00 com
29/01/2021
TRINDADE – EI
dispensada, haja
RELI ME
vista o limite de
que trata o inciso
II, do art. 24 da
Lei 8.666/93
Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio do projeto "II
2019 5151 Encontro Brasileiro de Entidades da Agronomia", Inexigibilidad
e
a ser realizado pela CONTRATADA nos dia 5 e 6
de fevereiro de 2020, em Casvavel - PR.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
4/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio do projeto "II
Inexigibilidad
2019 5075 Encontro
Paranaense
de
Entidades
da
e
Agronomia", a ser realizado pela CONTRATADA
no dia 4 de fevereiro de 2020, em Cascavel - PR.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
3/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio do projeto " 1º
2019 5031 Seminário Regional de Engenharia - AEAA-MA,", Inexigibilidad
e
a ser realizado pela CONTRATADA na data 3 a 5
de fevereiro de 2020, em Monte Alto - SP

2019 4715

Inexigibilidad
e

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
1/2020

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
23/2020

005/2020

003/2020

001/2020

21/2020

Confederação
dos Engenheiros
61.755.260/0001Agrônomos do
61
Brasil CONFAEAB.
Federação dos
Engenheiros
Agrônomos do
Paraná

76.673.797/000150

ASSOCIAÇÃO
DOS
ENGENHEIROS,
ARQUITETOS E 60.240.546/0001AGRÔNOMOS
41
DE MONTE
ALTO - AEAAMA

Academia
Cearense de
Engenharia

24.205.873/000107

R$ 40.000,00

06/03/2020

R$ 40.000,00

04/03/2020

31/01/2020

R$ 40.000,00

05/03/2020

21/01/2020

R$23.000,00

15/06/2020

11/02/2020

1ª T.A.

Aquisição do direito de associação da imagem do Confea, por meio de patrocínio, ao projeto

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "III
2019 5080 SEMANA DE ENGENHARIA", a ser realizado pela Inexigibilidad
e
CONTRATADA no período de 09/03/2020 a
13/03/2020, na cidade de Curvelo - MG

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
41/2020

41/2020

Associação
Centro Mineira
35.522.728/0001dos Profissionais
56
de Engenharia e
Agronomia

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea,
por
meio
de
patrocínio
à
2019 5144 publicação "Cerâmica, ISSN 0366-6913, Volume Inexigibilidad
66,
Número
378" a
ser
lançada pela
e
CONTRATADA no dia 30 de abril de 2020, em
São Paulo – SP

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
20/2020

31/2020

Associação
Brasileira de
Cerâmica
ABCERAM

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea,
por
meio
de
patrocínio,
ao
DE
ENGENHEIROS Inexigibilidad
2019 5150 projeto "ENCONTRO
AGRÔNOMOS APOSENTADOS DO INCRA", a
e
ser realizado pela CONTRATADA no período
de 09 a 13/03/2020, na cidade de Brasília - DF

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
42/2020

42/2020

Sindicato
Nacional dos
Peritos Federais
Agrários

R$ 57.000,00

13/04/2020

1º T.A

61.615.977/000108

R$ 19.900,00

30/05/2020

26/02/2020

15.021.685/000120

R$ 40.000,00

13/04/2020

03/03/2020

1ª T.A.

prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
161/2020 até 03
de janeiro de
2021, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "Jornada
Cearense de
03/01/2021
Tecnologia e
Inovação" pela
CONTRATADA para
o período de 09 de
novembro a 03 de
dezembro de
2020, na cidade de
Fortaleza - CE, e
encontra-se
amparado na
Decisão Plenária
O presente termo
aditivo tem por
objeto prorrogar o
prazo de vigência e
execução do
Contrato nº
41/2020 até 08 de
junho de 2020,
devido à alteração
da data de
realização do
08/06/2020
projeto "III
SEMANA DE
ENGENHARIA"
pela CONTRATADA
para o período de
04/05/2020 à
08/05/2020, na
cidade de Curvelo MG, e encontra-se
amparado na
Decisão CD Nº
prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
31/2020 até 12 de
junho de 2020,
devido à alteração
da data de
realização do
projeto "Cerâmica,
ISSN 0366-6913,
12/06/2020
Volume 66,
Número 378" pela
CONTRATADA para
12 de maio de
2020, na cidade de
São Paulo - SP, e
encontra-se
amparado na
Decisão CD Nº
64/2020, de 24 de
março de 2020.

R$23.000,00

09/11/2020

R$57.000,00

30/03/2020

R$19.900,00

29/04/2020

2º T.A

O presente termo
aditivo tem por
objeto prorrogar
o prazo de
vigência e
execução do
Contrato nº
41/2020 até 05
de julho de 2020,
devido à
alteração da data
05/07/2020
de realização do
projeto "III
SEMANA DE
ENGENHARIA"
pela
CONTRATADA
para o período de
1º a 5 de junho
de 2020, na
cidade de Curvelo
- MG, e encontra-

R$57.000,00

05/05/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea,
por
meio
de
patrocínio,
ao
2019 5161 projeto "Diálogos Sobre Ética e Prerrogativas do Inexigibilidad
Engenheiro(a)",
a
ser
realizado
pela
e
CONTRATADA no período de 05 a 19 de Março
de 2020, em Brasília – DF

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
37/2020

38/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea,
por
meio
de
patrocínio,
ao
Pública
e
Sociedade: Inexigibilidad
2019 5322 projeto "Engenharia
Desafios e Perspectivas", a ser realizado pela
e
CONTRATADA no período de 13 a 17/04/2020,
na cidade Juiz de Fora - MG

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
27/2020

Prestação de serviço de fornecimento de água
2019 5615 potável, recepção e tratamento de esgoto Inexigibilidad
produzidos nos edifícios de propriedade do
e
Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
13/2020

00.304.725/000173

R$ 20.000,00

19/04/2020

28/02/2020

1º T.A

27/2020

Fundação de
Apoio e
00.703.697/0001Desenvolvimento
67
ao Ensino FADEPE

R$ 40.000,00

17/05/2020

06/03/2020

1º T.A.

37/2020

ompanhia de
Saneamento
Ambiental do
Distrito Federal CAESB

R$396.411,21

23/02/2025

05/03/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "XIV
DEMI MS-14 DESAFIO E OPORTUNIDADE DAS
ENGENHARIAS
NO
DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL NO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL: PMOC", a ser realizado pela
2019 5131 CONTRATADA no dia 21 de março de 2020, em Inexigibilidad
e
Campo Grande - MS, com a finalidade de agregar
valor à marca, consolidar posicionamento, gerar
identificação
e
reconhecimento,
estreitar
relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do
Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
45/2020

46/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto
"Seminário Internacional de Engenharia Mecânica
e Industrial - SEIEMI PMOC", a ser realizado pela
CONTRATADA no dia 19 de março de 2020, no
2019 5163 Rio de Janeiro - RJ, com a finalidade de agregar Inexigibilidad
e
valor à marca, consolidar posicionamento, gerar
identificação
e
reconhecimento,
estreitar
relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do
Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
18/2020

18/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio à publicação
"Construção
Off-Site:
Revolucionando
a
Construção Civil Brasileira através do Conceito
Educacional", a ser lançada pela CONTRATADA
2019 5386 na data de 1ª a 4 de abril de 2020, em São Paulo - Inexigibilidad
e
SP, com a finalidade de agregar valor à marca,
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e
políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº

prorrogar o prazo de vigência e execução do
Contrato nº 50/2020 até 16 de outubro de 2020,
devido à alteração da data de realização do
projeto "Construção Off-Site: Revolucionando a
2019 5387 Construção Civil Brasileira através do Conceito Inexigibilidad
e
Educacional"
pela
CONTRATADA
para
16/09/2020, na cidade de São Paulo - SP, e
encontra-se amparado na Decisão CD Nº
64/2020, de 24 de março de 2020.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
55/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto
"Jornada Cearense de Tecnologia e Inovação", a
ser realizado pela CONTRATADA no período de
26 de outubro a 30 de novembro de 2020, em
2019 4715 Fortaleza - CE, com a finalidade de agregar valor Inexigibilidad
e
à marca, consolidar posicionamento, gerar
identificação
e
reconhecimento,
estreitar
relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do
Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
154/2020

Conselho
Regional de
Engenharia e
Agronomia do
Distrito Federal

00.082.024/000137

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
ENGENHEIROS
37.226.669/0001MECÂNICOS
06
SECÇÃO DE
MATO GROSSO
DO SUL

R$60.000,00

21/04/2020

10/03/2020

1º T.A.

04.102.397/000183

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

19/04/2020

11/03/2020

1º T.A.

49/2020

INSTITUTO DE
TECNOLOGIAS
DE
51.865.103/0001INDUSTRIALIZA
55
ÇÃO DAS
EDIFICAÇÕES ITIE

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

04/05/2020

26/03/2020

1º T.A.

25/2020

Instituto de
Tecnologias de
51.865.103/0001Industrialização
55
das Edificações ITIE

R$40.000,00

04/04/2020

27/03/2020

1ª T.A

161/2020

FEDERAÇÃO
NACIONAL DE
ENGENHARIA
MECÂNICA E
INDUSTRIAL FENEMI

ACADEMIA
CEARENSE DE
ENGENHARIA

24.205.873/000107

R$23.000,00

30/12/2020

07/10/2020

1º T.A.

prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
38/2020 até 14 de
junho de 2020,
devido à alteração
da data de
realização do
projeto "Diálogos
Sobre Ética e
14/06/2020
Prerrogativas do
Engenheiro(a)"
pela CONTRATADA
para os dias
07/05/2020 e
14/05/2020, na
cidade de Brasília DF, e encontra-se
amparado na
Decisão CD Nº
64/2020, de 24 de
prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
27/2020 até 13 de
dezembro de
2020, devido à
alteração da data
de realização do
projeto
"Engenharia
13/12/2020
Pública e
Sociedade:
Desafios e
Perspectivas" pela
CONTRATADA para
o período de 9 a
13 de novembro
de 2020, na cidade
de Juiz de Fora MG, e encontra-se
amparado na

prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
46/2020 até 12 de
setembro de 2020,
devido à alteração
da data de
realização do
projeto "XIV DEMI
MS-14 DESAFIO E
OPORTUNIDADE
DAS
ENGENHARIAS NO
DESENVOLVIMENT
O INDUSTRIAL NO
ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL:
PMOC" pela
CONTRATADA para
12/08/2020, na
cidade de Campo
prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
18/2020 até 14 de
setembro de 2020,
devido à alteração
da data de
realização do
projeto "Seminário
Internacional de
Engenharia
Mecânica e
Industrial - SEIEMI
PMOC" pela
CONTRATADA para
14/08/2020, na
cidade do Rio de
Janeiro - RJ, e
encontra-se
amparado na
Decisão CD Nº
prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
50/2020 até 16 de
outubro de 2020,
devido à alteração
da data de
realização do
projeto
"Construção OffSite:
Revolucionando a
Construção Civil
Brasileira através
do Conceito
Educacional" pela
CONTRATADA para
16/09/2020, na
cidade de São
Paulo - SP, e
encontra-se
prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
25/2020 até 19 de
outubro de 2020,
devido à alteração
da data de
realização do
projeto "1º FOCOS
- FORUM DA
CONSTRUÇÃO OFF
SITE 2020" pela
CONTRATADA para
o período de
16/09/2020 à
19/09/2020, na
cidade de São
Paulo - SP, e
encontra-se
amparado na
Decisão CD Nº
prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
161/2020 até 03
de janeiro de
2021, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "Jornada
Cearense de
Tecnologia e
Inovação" pela
CONTRATADA para
o período de 09 de
novembro a 03 de
dezembro de
2020, na cidade de
Fortaleza - CE, e
encontra-se
amparado na
Decisão Plenária

R$20.000,00

03/04/2020

R$40.000,00

06/05/2020

12/09/2020

R$60.000,00

31/03/2020

14/09/2020

R$60.000,00

15/04/2020

16/10/2020

R$30.000,00

03/04/2020

19/10/2020

R$40.000,00

27/03/2020

03/01/2021

R$23.000,00

09/11/2020

2ª T.A

prorrogar o
prazo de vigência
e execução do
Contrato nº
38/2020 até 15
de novembro de
2020, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "Diálogos
Sobre Ética e
15/11/2020
Prerrogativas do
Engenheiro(a)"
pela
CONTRATADA
para os dias 8 e
15 de outubro de
2020, na cidade
de Brasília - DF, e
encontra-se
amparado na
Decisão CD Nº

R$20.000,00

14/09/2020

2º T.A.

prorrogar o
prazo de vigência
e execução do
Contrato nº
161/2020 até 10
de janeiro de
2021, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "Jornada
Cearense de
10/01/2021
Tecnologia e
Inovação" pela
CONTRATADA
para o dia 10 de
dezembro de
2020, na cidade
de Fortaleza - CE,
e encontra-se
amparado na
Decisão Plenária
nº PL-

R$23.000,00

26/11/2020

3º T.A

prorrogar o
prazo de vigência
e execução do
Contrato
nº
38/2020 até 17
de janeiro de
2021, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "Diálogos
Sobre Ética e
Prerrogativas do
Engenheiro(a)"
pela
CONTRATADA
para os dias 3 e
17 de dezembro
de 2020, na
cidade de Brasília DF, e encontra-se
amparado
na
Decisão Plenária

17/01/2021

R$20.000,00

20/11/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "I
CONFERÊNCIA NACIONAL DE ENGENHARIA
CLÍNICA DO SISTEMA CONFEA/CREA", a ser
realizado pela CONTRATADA nos dias 26 e 27
2019 5028 de março de 2020, na cidade de Goiânia - GO, Inexigibilidad
e
com a finalidade de agregar valor à marca,
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e
políticas de atuação do Confea.

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "40º
Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa em
Aveia - XL RCBPA", a ser realizado pela
CONTRATADA de 31 de março a 2 de abril de
2019 5134 2020, em Três de Maio - RS, com a finalidade de Inexigibilidad
e
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do
Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
48/2020

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
9/2020

49/2020

Conselho
Regional de
Engenharia e
Agronomia de
Goiás - Crea GO

01.619.022/000105

98.039.852/000197

011/2020

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

R$17.080,00

27/04/2020

10/03/2020

02/05/2020

20/03/2020

1ª T.A.

26/04/2020

21/02/2020

1º T.A.

SOCIEDADE EDUCACIONAL TRÊS DE MAIO - SETREM

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto
"AquiTemTemTecnologia SEIEMI: ReAU BiM", a
ser realizado pela CONTRATADA em 26 de
2019 5173 março de 2020, em Brasília – DF, com a Inexigibilidad
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
e
posicionamento,
gerar
identificação
e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e
políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
21/2020

out/20

Associação
Brasileira de
Engenheiros
Mecânicos,
Seção Distrito
Federal –
ABEMEC-DF

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio à publicação
"Ensino e Competências Profissionais da
Geologia – 1ª Edição", a ser lançada pela
CONTRATADA dia 20 de junho de 2020, em Rio
2019 5043 Claro – SP, com a finalidade de agregar valor à Inexigibilidad
e
marca,
consolidar
posicionamento,
gerar
identificação
e
reconhecimento,
estreitar
relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do
Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
19/2020

32/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "2º
Edição do evento: Atribuição e Valorização dos
Profissionais da Mecânica", a ser realizado pela
CONTRATADA nos dias 1º e 30 de abril de 2020,
2019 5106 em Belo Horizonte - MG, com a finalidade de Inexigibilidad
e
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do
Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
54/2020

57/2020

Associação de
Engenharia
Mecânica e
Industrial de
Minas Gerais ABEMEC - MG

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto
"Cerâmica, ISSN 0366-6913, Volume 66, Número
379", a ser realizado pela CONTRATADA em 30
2019 5135 de junho de 2020, na cidade de São Paulo - SP, Inexigibilidad
com a finalidade de agregar valor à marca,
e
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e
políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
56/2020

59/2020

Associação
Brasileira de
Cerâmica
ABCERAM

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto
"Agronomia e Inovações Tecnológicas – Ciclo de
Palestras", a ser realizado pela CONTRATADA no
período de 26/03/2020 a 19/06/2020, nas
2019 5071 cidades de Baturité, Ibiapaba, Limoeiro, Crateús, Inexigibilidad
Aracati, Tauá e Fortaleza – CE, com a finalidade
e
de
agregar
valor
à
marca, consolidar
posicionamento,
gerar
identificação
e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e
políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
11/2020

13/2020

Associação dos
Engenheiros
Agrônomos do
Ceará

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto
"Engenharia Popular: construção e gestão de
projetos de tecnologias e inovações sociais", a
ser realizado pela CONTRATADA no dia 30 de
2019 5195 junho de 2020, em Belo Horizonte - MG, com a Inexigibilidad
e
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento,
gerar
identificação
e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e
políticas de atuação do Confea.

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação
nº110/2020

112/2020

02.009.204/000119

Fundação de
Apoio à
50.511.286/0001Pesquisa, Ensino
48
e Extensão –
FUNEP

Associação
Engenheiros
sem Fronteiras Brasil

R$ 80.000,00
(oitenta mil
reais).

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

20/07/2020

10/03/2020

1º T.A.

R$40.000,00

30/05/2020

17/03/2020

1ª T.A.

61.615.977/000108

R$19.900,00

30/06/2020

24/03/2020

1º T.A.

07.955.800/000105

R$40.000,00

19/07/2020

19/03/2020

42.788.174/000100

12.356.782/000185

R$24.000,00

30/07/2020

28/05/2020

1º T.A

prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
11/2020 até 01 de
novembro de
2020, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "40º
Reunião da
Comissão
Brasileira de
Pesquisa em Aveia XL RCBPA" pela
CONTRATADA para
o período de
20/09/2020 à
01/10/2020, na
cidade de Três de
Maio - RS, e
encontra-se
prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
10/2020 até 07 de
setembro de 2020,
devido à alteração
da data de
realização do
projeto
"AquiTemTemTecn
ologia SEIEMI:
ReAU BiM" pela
CONTRATADA para
o dia 7 de agosto
de 2020, na cidade
de Brasília - DF, e
encontra-se
amparado na
Decisão CD Nº
64/2020, de 24 de
março de 2020.
prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
32/2020 até 18 de
outubro de 2020,
devido à alteração
da data de
realização do
projeto "Ensino e
Competências
Profissionais da
Geologia – 1ª
Edição", a ser
lançada pela
CONTRATADA dia
18 de setembro de
2020, em Rio Claro
– SP, e encontra-se
amparado na
Decisão CD Nº
64/2020, de 24 de
prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
57/2020 até 17 de
dezembro de
2020, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "2º Edição
do evento:
Atribuição e
Valorização dos
Profissionais da
Mecânica", a ser
realizado pela
CONTRATADA nos
dias 28 de
outubro, 10 e 17
de novembro de
2020, em Belo
Horizonte - MG, e
prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
59/2020 até 11 de
setembro de 2020,
devido à alteração
da data de
realização do
projeto "Cerâmica,
ISSN 0366-6913,
Volume 66,
Número 379", a
ser realizado pela
CONTRATADA em
11 de agosto de
2020, na cidade de
São Paulo - SP, e
encontra-se
amparado na
Decisão CD Nº
64/2020, de 24 de

01/11/2020

R$17.080,00

17/06/2020

07/09/2020

R$80.000,00

30/04/2020

18/10/2020

R$30.000,00

09/06/2020

2º T.A.

17/12/2020

R$40.000,00

28/05/2020

2º T.A.

11/09/2020

R$19.900,00

02/06/2020

prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
112/2020 até 24
de dezembro de
2020, devido à
alteração da data
de realização do
projeto
"Engenharia
24/12/2020
Popular:
construção e
gestão de projetos
de tecnologias e
inovações sociais"
pela CONTRATADA
para o dia 24 de
novembro de
2020, na cidade de
em Belo Horizonte MG, e encontra-se

R$24.000,00

24/07/2020

prorrogar o
prazo de vigência
e execução do
Contrato nº
32/2020 até 30
de dezembro de
2020, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "Ensino e
Competências
30/12/2020
Profissionais da
Geologia - 1ª
Edição", a ser
lançada pela
CONTRATADA no
dia 30 de
novembro de
2020, em Rio
Claro - SP, e
encontra-se
amparado na
prorrogar o
prazo de vigência
e execução do
Contrato nº
57/2020 até 02
de Janeiro de
2021, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "2º
Edição do evento:
02/01/2021
Atribuição e
Valorização dos
Profissionais da
Mecânica", a ser
realizado pela
CONTRATADA
nos dias 26 de
novembro e 02
de dezembro de
2020, em Belo
Horizonte - MG, e

441985

R$30.000,00

23/09/2020

R$40.000,00

18/11/2020

Prestação de serviço de intermediação de
candidatos a estágio, nos procedimentos de
recrutamento, pré-seleção, encaminhamento e
acompanhamento de estudantes de nível superior
2019 6041 para atender as necessidades do Confea, sob
demanda, atender as necessidades do Confea,
em Brasília-DF, conforme as especificações e
condições constantes neste contrato, no Termo
de Referência/Projeto Básico SEDEP nº 7/2019.

Dispensa

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "SEIEMI
PMOC", a ser realizado pela CONTRATADA em 8 de
2019 5158 outubro de 2020, na Cidade de Porto Alegre - RS, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Termo de
Dispensa de
Licitação nº
10/2019

Termo de
Inexigibilidade
de Licitação nº
112/2020

45/2019

114/2020

Instituto Blaise
Pascal

Associação
Brasileira de
Engenheiros
Mecânicos - SEÇÃO
RIO GRANDE DO
SUL - ABEMEC-RS

07.787.415/000104

90.089.996.0001 46

R$8.160,00

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

14/08/2020

06/11/2020

19/08/2019

09/06/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Edição 30:
SEAERJ Hoje - 85 anos uma história de profissionais
com participação nos projetos públicos no Estado do
2019 5379 Rio de Janeiro", a ser realizado pela CONTRATADA no Inexigibilidade
dia 11 de dezembro de 2020, no Rio de Janeiro - RJ,
com a finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 105/2020

108/2020

Sociedade dos
Engenheiros
Arquitetos dos
Estado do Rio de
Janeiro - SEAERJ

34.116.384/000124

R$20.000,00

11/01/2021

28/08/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "VIII
ENCONTRO
DE
EMPREENDEDORES
DO
AGRONEGÓCIO", a ser realizado pela CONTRATADA em
2019 4904 20 de outubro de 2020, na cidade de Vitória - ES, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 153/2020

160/2020

Centro de
Desenvolvimento
do Agronegócio CEDAGRO

07.060.966/000163

R$25.000,00

20/11/2020

07/10/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "5º
Simpósio de Obras de Infraestrutura e Investigações 5º SOI", a ser realizado pela CONTRATADA nos dias de
2019 5054 09, 10 e 11 de dezembro de 2020, em São Paulo - SP, Inexigibilidade
com a finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 71/2020

75/2020

Associação
Brasileira de
Geologia de
Engenharia e
Ambiental - ABGE

43.361.997/001-18

R$ 80.000,00
(oitenta mil
reais).

11/01/2021

18/06/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Geoparque
Seridó: Geologia e Patrimônio Geológico do interior
portigar", a ser realizado pela CONTRATADA na data de
2019 5109 22 de abril de 2020, em Natal - RN, com a finalidade de Inexigibilidade
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 52/2020

54/2020

Fundação para o
Desenvolvimento
da UNESP FUNDUNESP

57.394.652/000175

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

22/05/2020

26/03/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Geoparque
Seridó: Geologia e Patrimônio Geológico do interior
portigar", a ser realizado pela CONTRATADA na data de
2019 5109 22 de abril de 2020, em Natal - RN, com a finalidade de Inexigibilidade
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 160/2020

168/2020

Fundação
Desenvolvimento
da UNESP Fundunesp

57.394.652/000175

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

26/12/2020

10/11/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto
"SEMINÁRIO: O PAPEL DA MULHER DO SISTEMA
CONFEA/CREA E MÚTUA NA SOCIEDADE", a ser
2019 5169 realizado pela CONTRATADA nos dias 11 e 12/03/2020, Inexigibilidade
na cidade de Salvador - BA, com a finalidade de agregar
valor à marca, consolidar posicionamento, gerar
identificação
e
reconhecimento,
estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 46/2020

56/2020

Conselho Regional
de Engenharia e
Agronomia da
Bahia - Crea - BA

15.233.026/000157

R$20.000,00

12/04/2020

11/03/2020

prestação e utilização do serviço público de energia
elétrica entre a distribuidora e o consumidor, de
2019 6681 acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Inexigibilidade
Energia Elétrica e demais regulamentos expedidos pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sob as
identificações CEB

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 14/2020

58/2020

Companhia
Energética de
Brasília

07.522.669/000192

R$3.775.204,55

16/03/2025

19/03/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Seminário Ecologia, Energia, Economia Ética e Gestão de Bacias
Hidrográficas", a ser realizado pela CONTRATADA em
2019 5005 26 de novembro de 2020, em Belo Horizonte, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 101/2020

104/2020

Sindicato dos
Geólogos no
Estado de Minas
Gerais - SINGEOMG

19.385.277/000108

R$39.000,00

26/12/2020

22/05/2020

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 169/2020

177/2020

Federação
Nacional de
Engenharia
Mecânica e
Industrial

04.102.397/000183

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

10/11/2020

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 99/2020

103/2020

Instituto Feminino
de Engenharia

33.714.245/000130

R$40.000,00

12/01/2021

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "SEIEMI
PMOC", a ser realizado pela CONTRATADA em 10 de
novembro de 2020, na cidade de Brasília - DF, com a
2019 5048 finalidade de agregar valor à marca, consolidar Inexigibilidade
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "1º
Congresso Nacional de Mulheres Engenheiras", a ser
realizado pela CONTRATADA nos dias 11 e 12 de
2019 5067 dezembro de 2020, nas cidade de Belo Horizonte - Inexigibilidade
MG, com a finalidade de agregar valor à marca,
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

02/12/2020

1º T.A

prorrogar, pelo
período de 12
(dose) meses, o
prazo de vigência e
execução do
Contrato nº
045/2019 para
prestação de
serviços de
intermediação de
candidatos a
13/08/2021
estágio, nos
procedimentos de
recrutamento, préseleção,
encaminhamento e
acompanhamento
de estudantes de
nível superior para
atender as
necessidades do
Confea, localizado

R$8.160,00

19/08/2020

1º T.A

prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
114/2020 até 03
de janeiro de
2021, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "SEIEMI
PMOC" pela
03/01/2021
CONTRATADA para
03 de dezembro
de 2020, na cidade
de Porto Alegre RS, e encontra-se
amparado na
Decisão Plenária
nº PL-0489/2020,
de 08 de maio de
2020.

R$60.000,00

06/10/2020

1º T.A

prorrogar o prazo
de vigência e
execução do
Contrato nº
108/2020 até 17
de janeiro de
2021, devido à
alteração da data
de realização do
projeto "Edição
30: SEAERJ Hoje 17/01/2021
85 anos uma
história de
profissionais com
participação nos
projetos públicos
no Estado do Rio
de Janeiro" pela
CONTRATADA para
a data de 17 de
dezembro de
2020, na cidade de

R$20.000,00

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Queijos
Minas Artesanal - principais problemas de fabricação Manual Técnico de orientação ao produtor", a ser
2019 5079 realizado pela CONTRATADA no dia 17 de novembro de Inexigibilidade
2020, em Belo Horizonte - MG, com a finalidade de
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 170/2020

178/2020

Empresa de
Pesquisa
Agropecuária de
Minas Gerais EPAMIG

17.138.140/000123

R$ 10.000,00
(dez mil reais)

17/12/2020

13/11/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "I Encontro
Brasileiro de Coordenadores de Curso de Agronomia",
a ser realizado pela CONTRATADA no período de 18 a
2019 5149 20 de novembro de 2020, em Curitiba - PR, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 171/2020

180/2020

Confederação dos
Engenheiros
Agrônomos do
Brasil - CONFAEAB

61.755.260/000161

R$40.000,00

20/12/2020

13/11/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto
AGROAMAZÔNIA 2020 - Agricultura Sustentável na
Amazônia", a ser realizado pela CONTRATADA no
2019 5156 período de 9 a 11 de dezembro de 2020, em Palmas - Inexigibilidade
TO, com a finalidade de agregar valor à marca,
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 175/2020

Associação de
Engenheiros
Agrônomos do
Tocantins

26.701.185/000155

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

11/01/2021

02/12/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "33º
Torneio Estadual de Integração Agronômica - TEIA", a
ser realizado pela CONTRATADA nos dias 5 e 6 de
2019 5190 dezembro de 2020, em Campo Grande - MS, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 145/2020

152/2020

Associação CampoGrandense de
15.923.220/0001Engenheiros
64
Agrônomos - ACEA

R$ 80.000,00
(oitenta mil
reais).

06/01/2021

25/11/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea por meio de patrocínio à publicação
"PRODUÇÃO
DE
SISTEMA
AGROPECUÁRIA
SUSTENTÁVEL - PRIMEIRA EDIÇÃO", a ser lançada pela
2019 5218 CONTRATADA no dia 11 de setembro de 2020, em Inexigibilidade
Goiânia - GO, com a finalidade de agregar valor à
marca, consolidar posicionamento, gerar identificação
e reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 106/2020

109/2020

Universidade
Federal de Goiás

01.567.601/000143

R$20.000,00

11/10/2020

27/05/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "III
Cannabis Colloquium - Desenvolvimento, Ciência e
Tecnologia", a ser realizado pela CONTRATADA na data
2019 5407 de 27 e 28 de novembro de 2020, em Viçosa - MG, com Inexigibilidade
a finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 85/2020

89/2020

Fundação Arthur
Bernardes

0.320.503/0001-51

R$50.000,00

28/12/2020

18/06/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Seminário
Novos Desafios e Oportunidades para as Hidrovias no
RS", a ser realizado pela CONTRATADA no dia 24 de
2019 5045 novembro de 2020, em Porto Alegre - RS., com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 114/2020

116/2020

Sociedade de
Engenharia do Rio
Grande do Sul SERGS

92.965.813/000134

R$40.000,00

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio do projeto "Seminário
Planejamento Urbano e Engenharia de Avaliação", a ser
realizado pela CONTRATADA na data de 22 e 27 de
2019 5175 outubro de 2020, em Guarujá - SP, com a finalidade de Inexigibilidade
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 109/2020

111/2020

Associação dos
Engenheiro e
Arquitetos de
Guarujá - AEA
Guarujá.

68.011.253/000102

R$40.000,00

27/11/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto Aquisição
do direito de associação da imagem do Confea, por
meio de patrocínio ao projeto "XXIV Semana da
Engenharia da UNESP - SEMENG", a ser realizado pela
2019 5337 CONTRATADA na data 7 a 12 de dezembro de 2020, em Inexigibilidade
Bauru - SP, com a finalidade de agregar valor à marca,
consolidar posicionamento, gerar identificação e
reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 113/2020

115/2020

Universidade
Estadual Paulista
Júlio de Mesquita
Filho - UNESP

48.031.918.0030-69

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

12/01/2021

TERMO DE
DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº
6/2020

135/2020

CRUZEIRO
SERVIÇOS
TÉCNICOS EIRELI
ME

22.575.793/000100

R$6.000,00

22/06/2020

01/07/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto Aquisição
do direito de associação da imagem do Confea, por
meio de patrocínio, ao projeto "III Geo Políticas", a ser
realizado pela CONTRATADA no dia 13 de novembro de
2019 5041 2020, em Belo Horizonte - MG e no dia 3 de dezembro Inexigibilidade
de 2020, em Cuiabá - MT, com a finalidade de agregar
valor à marca, consolidar posicionamento, gerar
identificação
e
reconhecimento,
estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 126/2020

132/2020

Fundação de Apoio
à Pesquisa, Ensino
e Extensão - FUNEP

50.511.286/000148

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

03/01/2021

05/11/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, à publicação "1º Edição
da Revista Técnica", a ser lançada pela CONTRATADA
no dia 02 de dezembro de 2020, na cidade de Belo
2019 5114 Horizonte - MG, com a finalidade de agregar valor à Inexigibilidade
marca, consolidar posicionamento, gerar identificação
e reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 174/2020

185/2020

Associação de
Engenharia
Mecânica e
Industrial de Minas
Gerais (ABEMECMG)

42.788.174/000100

R$20.000,00

02/01/2021

18/11/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Emissários
Submarinos de esgotos sanitários: Conceitos gerais e
avaliação de impacto ambiental", a ser realizado pela
2019 5138 CONTRATADA em 1º de dezembro de 2020, com a Inexigibilidade
finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 127/2020

133/2020

Associação
Brasileira de
Engenharia
Sanitária e
Ambiental - Seção
Rio de Janeiro ABES-RJ

33.945.015/000181

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

01/01/2021

29/09/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "X
COBRADAN - CONGRESSO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS NATURAIS", a ser realizado pela
2019 5078 CONTRATADA no período de 25 a 27 de novembro de Inexigibilidade
2020, na cidade de Curitiba - PR, com a finalidade de
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 173/2020

183/2020

Federação dos
Engenheiros
Agrônomos do
Paraná

76.673.797/000150

R$ 80.000,00
(oitenta mil
reais).

27/12/2020

12/11/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "II Fórum
Técnico da Cultura da Soja", a ser realizado pela
CONTRATADA nos dias 13 e 14 de outubro de 2020,
2019 5092 em Cascavel - PR, com a finalidade de agregar valor à Inexigibilidade
marca, consolidar posicionamento, gerar identificação
e reconhecimento, estreitar relacionamento com
públicos de interesse e divulgar programas e políticas
de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 150/2020

157/2020

Associação
Regional dos
Engenheiros
Agrônomos de
Cascavel - AREAC

72.325.673/000122

R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais)

14/11/2020

06/10/2020

Prestação de serviço de controle sanitário integrado no
combate a vetores e pragas urbanas, por meio de
desinsetização, desratização e descorpinização , sob
demanda, nas áreas internas e externas dos 03 (três)
edifícios de propriedade do Confea, situados no SEPN,
2019 4472 Bloco A e B, Edifício Confea - Engenheiro Saturnino de
Brito Filho e Adolfo Morales de Los Rios Filho, e SEPN
516, Bloco A, Edifício Inácio de Lima Ferreira, todos em
Brasília - DF, conforme as especificações e condições
constantes neste instrumento e no Projeto Básico GIE
nº 06/2020.

Dispensa

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "Risco de
Barragem de Rejeito em Mineração", a ser realizado
pela CONTRATADA no dia 11 de dezembro de 2020, em
2019 5055 Belo Horizonte - MG, com a finalidade de agregar valor Inexigibilidade
à
marca, consolidar
posicionamento, gerar
identificação
e
reconhecimento,
estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 143/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto "SEIEMI
TERMODAN", a ser realizado pela CONTRATADA em 02
2019 5162 de dezembro de 2020, na cidade de Porto Alegre - RS, Inexigibilidade
com a finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento,
estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 155/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio, ao projeto
"#AquiTenTecnologia CERRA.DO COFFEE", a ser
realizado pela CONTRATADA em 5 de novembro de
2019 5167 2020, na cidade de Brasília - DF, com a finalidade de Inexigibilidade
agregar valor à marca, consolidar posicionamento,
gerar identificação e reconhecimento, estreitar
relacionamento com públicos de interesse e divulgar
programas e políticas de atuação do Confea.

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 152/2020

159/2020

Aquisição do direito de associação da imagem do
Confea, por meio de patrocínio do projeto "Principais
2019 5073 direitos dos engenheiros e das engenheiras", a ser Inexigibilidade
realizado pela CONTRATADA no dia 04 de dezembro de
2020, no Rio de Janeiro - RJ

TERMO DE
INEXIGIBILIDAD
E DE LICITAÇÃO
Nº 178/2020

190/2020

2019
2019

150/2020

Sindicato dos
Geólogo no Estado
de Minas Gerais MG

19.385.277/000108

R$28.500,00

11/01/2021

24/09/2020

90.089.996/000146

R$ 80.000,00
(oitenta mil
reais).

02/01/2021

06/10/2020

Associação
Brasileira de
Engenheiros
Mecânicos ABEMEC, Seção DF

02.009.204/000119

R$ 80.000,00
(oitenta mil
reais).

05/12/2020

01/10/2020

Federação
Interestadual de
Sindicatos de
Engenheiros FISENGE,

86.717.717/000174

R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

04/01/2021

07/12/2020

Associação
Brasileira de
Engenheiros
Mecânicos, Seção RS

