
PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 2021

Processo Objeto Área 
demandante Contratado CNPJ Valor Forma de 

contratação Contrato Vigência do 
contrato

Data do 
termo

1228952/2021

Contratação e emissão, sob demanda, de Certificados 
Digitais e-CPF, Tipo A1, em padrão estabelecido pelo ICP-

Brasil, com armazenamento em arquivo digital com 
validade de 1 (um) ano e Certificado Digital (e-CNPJ), Tipo 

A3, em padrão estabelecido pelo ICP-Brasil, com 
dispositivo de armazenamento do certificado digital – 

Token, com validade de 3 (três) anos para o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Goiás.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

MR RAMOS EIRELI 34.210.883/0001-86 R$2,343.00 Compra direta 
nº 01 01/2021 01/02/2021 a 

31/12/2021 27/01/2021

1211341/2020

Contratação de seguro, ramo 0118 - Seguro Compreensivo 
Empresarial, conforme Resolução do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) nº 395/2009, para o imóvel sede 
com cobertura para o conteúdo (equipamentos, mobiliário e 
outros materiais), patrimônio do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Goiás, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.896.563/0001-14, com sede 
na Av. Engenheiro Eurico Viana, nº 25, Ed Concept Office, 

Qd. 04, Lt. 01E, salas 301 a 309, Vila Maria José, em 
Goiânia/GO, CEP: 74.815-465.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

Seguros Sura S/A 33.065.699/0001-27 R$1,920.55 Compra direta 
nº 02 - 30/01/2021 a 

29/01/2022 27/01/2021

1176325/2020

Manutenção de aparelhos condicionadores de ar de 
propriedade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Goiás para atender as necessidades da sede do Conselho, 
conforme o constante no Termo de Referência.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

SUPORTE SISTEMAS DE 
AR CONDICIONADO LTDA 15.663.333/0001-78 R$11,520.00 Compra direta 

nº 03 02/2021 01/02/2021 a 
01/02/2022 27/01/2021

1228994/2021

Contratação de empresa especializada na execução de 
serviços desanitização, sob demanda, para fins de 

enfrentamento ao combate ao novo coronavírus através da 
pulverização de saneantes aprovados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA para atender as 
demandas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Goiás – CAU/GO.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

LLG BRASIL SERVICOS 
LTDA 02.121.503/0001-40 R$4,975.00 Compra direta 

nº 04 03/2021 01/02/2021 a 
31/12/2021 27/01/2021

1185030/2020 Aquisição e instalação de persianas para a sede do 
CAU/GO, conforme o constante no Termo de Referência.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

PREZARE INDUSTRIA E 
AMBIENTES EIRELI 29.637.677/0001-17 R$9,457.00 Compra direta 

nº 05 04/2021 08/03/2021 a 
06/06/2021 01/03/2021

1263686/2021

Contratação de empresa especializada para prestação de 
Serviço Móvel Pessoal – SMP mediante a disponibilização 

de até 15 (quinze) acessos para comunicação de voz e 
dados, via rede móvel disponível nacionalmente com 
tecnologia digital, a fim de atender às demandas do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO).

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

TIM S/A 02.421.421/0001-11 R$15,822.00 Compra direta 
nº 06 06/2021 22/03/2021 a 

22/03/2022 26/02/2021

1263262/2021

Contratação de serviço de treinamento e capacitação em 
relatório de gestão e prestação de contas, na forma de 

relato integrado, para auxiliar gestores públicos na 
prestação de contas 2020/2021, considerando a IN 

63/2010, DN 178/2019 e DN182/2020, mais as recentes IN 
84/2020 e DN 187/2020

Gerência Geral - 
GER

MARTINEZ & CALVO - 
PALESTRAS 

TREINAMENTOS E 
FINANCAS LTDA

27.444.969/0001-08 R$3,298.00 Inexigibilidade 
nº 01 - - 01/03/2021

1257270/2021

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consulta de informações cadastrais de pessoas 
físicas e jurídicas, resultando no fornecimento do número 

de documento (CPF, CNPJ), nome completo, razão social, 
nome fantasia, endereço, telefone, endereço de correio 
eletrônico, participação societária, dentre outros, para 

atendimento das necessidades do CAU/GO

Área de 
Fiscalização - 

AFISC
CANCELADO Compra direta 

nº 07 - - -

1267744/2021
C ontratação de Pessoa Física ou Jurídica para ministrar 

palestra sobre “ Planejamento Urbano na Aula Magna 
2021/1

Gerência Geral - 
GER

Humberto Kzure Cerqueira 
Silva , CPF R$2,000.00 Inexigibilidade 

nº 02 - - 04/03/2021

1254889/2021
Fornecimento de licenças de uso de softwares para atender 
as necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 

conforme o constante no Termo de Referência.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

Item 03: XP ON 
CONSULTORIA LTDA

Item 04: TARGETWARE 
INFORMATICA LTDA

Item 03: 23.518.065/0001-29
Item 04: 09.240.519/0001-11

Item 03: R$ 6.489,73
Item 04: R$ 6.189,26

Compra direta 
nº 08 - Adobe: 12/03/2022

Zoom: 16/03/2022 05/03/2021
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Processo Objeto Área 
demandante Contratado CNPJ Valor Forma de 

contratação Contrato Vigência do 
contrato
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1249567/2021

Contratação de pessoa jurídica, para segurar os dois 
veículos oficiais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

de Goiás em todo o território nacional, com cobertura 
contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou 
furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e 
assistência 24 horas, de acordo com as regulamentações 

da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S/A 61.074.175/0001-38 R$1,977.85 Compra direta 

nº 09 - 29/03/2021 a 
29/03/2022 10/03/2021

1218664/2020

Contratação de serviços especializados para realização de 
treinamento de mídia ou curso de formação de porta-vozes 
para os conselheiros titulares do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Goiás (CAU/GO) e coordenadores de 
comissões, mais o conselheiro federal do CAU/BR por 

Goiás, e palestra sobre relacionamento com a imprensa 
para todos os conselheiros e colaboradores da autarquia, 

conforme condições do Termo de Referência deste 
processo.

Assessoria de 
Imprensa - 

ASSIMP

COMUNICACAO SEM 
FRONTEIRAS, EDITORA E 

MARKETING LTDA
12.886.833/0001-80 R$9,000.00 Compra direta 

nº 10 07/2021 06/04/2021 a 
06/10/2021 23/03/2021

1263849,/2021

Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de vale transporte, por demanda, em cartão magnético, 

para os empregados do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Goiás que optarem, nos termos da 

legislação trabalhista, pelo uso do sistema de transporte 
colet ivo público, urbano ou intermunicipal e/ou 

interestadual com características semelhantes aos urbanos 
para deslocamento para residência trabalho e vice versa

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

REDEMOB CONSORCIO 10.636.142/0001-01 R$7,000.00 Inexigibilidade 
nº 03 08/2021 12/05/2021 a 

12/05/2022 14/04/2021

1263654/2021

Contratação de empresa especializada na prestação de 
Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho para o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), 
conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

ASMETRO ASSESSORIA 
EM SEGURANÇA E 

MEDICINA DO TRABALHO 
LTDA

02.425.111/0001-75 R$9,595.00 Compra direta 
nº 11 11/2021 25/06/2021 a 

25/06/2022 26/04/2021

1283023/2021
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e 

EPIs para atender ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Goiás - CAU/GO

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

lotes 02 e 03 - REY-GLASS 
COMERCIAL E SERVICOS 

EIRELI
Lote 01 - fracassado

04.345.762/0001-80 R$1,161.74 Compra direta 
nº 12 - - 19/05/2021

1268810/2021
Aquisição de memórias e baterias para o pleno 

funcionamento dos computadores de patrimônio do 
CAU/GO

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

ITEM 01 – BATERIA -  DOM 
PRODUÇÕES E EVENTOS 

LTDA
ITEM 02 – MEMÓRIA - 

EDMAR MACHADO 
JUNIOR 72236655134

ITEM 01 –  41.108.787/0001-97
ITEM 02 –  39.777.012/0001-62

ITEM 01 –  R$ 14,05 
ITEM 02 –  R$ 

431,25

Compra direta 
nº 13 - - 23/04/2021

1257270/2021

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consulta de informações cadastrais de pessoas 
físicas e jurídicas, resultando no fornecimento do número 

de documento (CPF, CNPJ), nome completo, razão social, 
nome fantasia, endereço, telefone, endereço de correio 
eletrônico, participação societária, dentre outros, para 

atendimento das necessidades do CAU/GO

Área de 
Fiscalização - 

AFISC
ASSERTIVA TECNOLOGIA 15.724.796/0001-00 R$3,000.00 Compra direta 

nº 14 09/2021 02/08/2021 a 
02/08/2022 05/05/2021

1192086/2020

Contratação de empresa especializada e homologada pelo 
WhatsApp Business API para fornecimento de plataforma 
de comunicação e atendimento digital via WhatsApp, para 

automatização do setor do Atendimento do CAU/GO, 
auxiliando no controle gerencial e qualitativo do mesmo, 

conforme especificações constantes do presente 
documento.

Área Técnica - 
ATEC CANCELADO Compra direta 

nº 15 - - -

1311071/2021

Contratação de instituição que ministre curso sobre a lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com aplicação 
voltada à gestão de pessoas, departamento de recursos 
humanos (RH), departamento pessoal (DP) e afins, para 

atender às necessidades de treinamento dos empregados 
públicos lotados na Área de Administração e Recursos 

Humanos – ADM do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Goiás – CAU/GO.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

CINAT CURSOS 
EMPRESARIAIS EIRELI 17.849.883/0001-01 R$4,500.00 Compra direta 

nº 16 - - 23/06/2021
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Processo Objeto Área 
demandante Contratado CNPJ Valor Forma de 

contratação Contrato Vigência do 
contrato

Data do 
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1289959/2021

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção das impressoras de patrimônio do 
CAU/GO, incluindo fornecimento de insumos para todos os 

equipamentos (exceto o papel)

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

AMARAL E VILELA LTDA 09.103.333/0001-10 R$8,680.00 Compra direta 
nº 17 17/2021 05/08/2021 a 

05/08/2022 19/07/2021

1351380/2021

Contratação de instituição que ministre curso sobre a 
aplicação da Portaria Arquivo Nacional nº 398, de 25 de 

novembro de 2019, que trata dos instrumentos de gestão 
de documentos arquivísticos para os Conselhos de 

Fiscalização Profissional, de modo a capacitar empregado 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – 

CAU/GO.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

PHASES ARQUIVOS LTDA 09.602.721/0001-46 R$3,497.00 Compra direta 
nº 18 - - 29/07/2021

1352828/2021

Contratação de instituição que ministre curso sobre a lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com foco na 
aplicação por organizações públicas, de modo a atender às 
necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Goiás – CAU/GO.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

CINAT CURSOS 
EMPRESARIAIS EIRELI 17.849.883/0001-01 R$9,500.00 Compra direta 

nº 19 - - 13/08/2021

1365838/2021
Contratação de 01(uma) assinatura anual do Jornal O 

Popular, modalidade digital/online, por período de 12 (doze) 
meses

assessoria de 
Imprensa - 

ASSIMP
J CÂMARA E IRMÃOS S/A 01.536.754/0001-23 R$110.80 Inexigibilidade 

nº 04 - 04/09/2021 a 
03/09/22 01/09/2021

1380438/2021 Contratação de Pessoa Jurídica para ministrar palestra 
sobre “ Projeto Arquitetônico" na Aula Magna 2021/2 

Gerência Geral - 
GER

BLOCO ARQUITETOS 
ASSOCIADOS LTDA - EPP 03.513.723/0001-82 R$3,000.00 Inexigibilidade 

nº 05 - - 09/09/2021

1342362/2021

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de rádio táxi para atender as necessidades de 
transporte do presidente e empregados na execução de 

suas atividades, bem como de conselheiros, palestrantes, 
convidados e estagiários em cumprimento a tarefas 
externas de interesse do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Goiás - CAU/GO, devidamente autorizados.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

COOPERTAXI - 
COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE EM TÁXI 
DE GOIÂNIA

07.798.361/0001-74 R$8,000.00 Compra direta 
nº 20 21/2021 22/10/2021 a 

22/10/2022 10/09/2021

1342348/2021

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Agente de Integração de Estágios, em regime 
de serviço contínuo, para contratação de estudantes de 

nível superior, nível técnico e nível médio mediante 
pagamento de taxa administrativa mensal, por estudante, 

conforme condições, quantidades, exigências e 
estimativas, estabelecidas no Termo de Referência.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

INSTITUTO EUVALDO 
LODI - GOIAS 01.647.296/0001-08 R$3,600.00 Compra direta 

nº 21 18/2021 27/09/2021 a 
27/09/2022 10/09/2021

1366916/2021

Contratação de empresa especializada em gestão de 
frotas, envolvendo o fornecimento de combustíveis, através 
de rede credenciada, e mediante uso de cartão magnético 

e/ou cartão eletrônico, para os veículos oficiais do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – CAU/GO.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

TRIVALE 
ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97 R$11,366.00 Compra direta 

nº 22 19/2021 25/10/2021 a 
25/10/2022 28/09/2021

1374798/2021

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço, sob demanda, de limpeza, conservação, 

higienização e lavagem dos veículos leves pertencentes à 
frota do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – 

CAU/GO, com fornecimento de material de consumo, 
máquinas, equipamentos e mão de obra necessários à 

realização dos serviços.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

JAIME OLIMPIO DE 
FREITAS 35.254.281/0001-93 R$1,152.00 Compra direta 

nº 23 20/2021 04/11/2021 a 
04/11/2022 04/10/2021

1385926/2021

Contratação de empresa técnica especializada em recarga 
de extintores, incluindo testes hidrostáticos, e substituição 

de peças e acessórios caso necessário, conforme 
quantidades constantes neste instrumento licitatório, a fim 
de atender as necessidades do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Goiás (CAU-GO).

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

EXTINTORES 
BANDEIRANTES LTDA 06.235.157/0001-82 R$200.00 Compra direta 

nº 24 - - 13/10/2021

1395460/2021

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva com fornecimento de 

peças, em purificador de água modelo Soft Plus N 
220V/60Hz New Black de patrimônio deste Conselho.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

Água Vida Purificadores de 
Água Ltda 03.305.157/0001-13 R$89.90 Compra direta 

nº 25 - - 28/10/2021

1421491/2021

Contratação de instituição que ministre curso sobre a lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, denominada Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, de modo a atender 
às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

de Goiás – CAU/GO.

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

GISELLA MARIA 
QUARESMA LEITÃO 

094.392.407-33 
40.317.095/0001-96 R$8,990.00 Compra direta 

nº 26 - - 29/11/2021



PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 2021

Processo Objeto Área 
demandante Contratado CNPJ Valor Forma de 

contratação Contrato Vigência do 
contrato

Data do 
termo

1427897/2021 Aquisição de cabeçote para a Impressora Multifuncional HP 
DeskJet GT série 5820

Área de 
administração e 

recursos 
humanos - ADM

AMARAL E VILELA LTDA 09.103.333/0001-10 R$660.00 Compra direta 
nº 27 - - 03/12/2021

1363392/2021

Contratação de empresa especializada para aquisição de 
05 (cinco) licenças pelo Uso de Software para 

Gerenciamento de Projetos Colaborativo em Nuvem 
Monday.com plano Corporativo, incluindo treinamento e 
garantia de atualização das versões pelo período de 12 

(doze meses) para gerenciamento de atividades, processos 
e fluxos de trabalho, conforme especificações, condições e 

prazos constantes do Termo de Referência

Presidência - 
PRES

RJR SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA 11.508.825/0001- 38, R$21,760.00 Inexigibilidade 

nº 06 23/2021 27/12/2021 a 
27/12/2022 03/12/2021

1427924/2021 Contratação de Pessoa Física para ministrar palestra em 
comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista de 2021

Gerência Geral - 
GER

Priscila Magno Neves 
Gabriel CPF R$2,000.00 Inexigibilidade 

nº 07 - - 14/12/2021


