Gastos licitação e contratos CRQ-XII
✓ Tipos de gastos anuais
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Fonte: Setor de licitação e contratos do CRQ-XII
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Figura1: Tipo de gastos em contratos e licitações 2016
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Figura2: Tipos de gastos em contratos e licitações 2017

Nos três anos comparados nas figuras 1,2 e 3, referentes aos tipos de gastos do CRQ-XII,
os gastos com serviços de terceiros e manutenção em geral mantiveram entre 65 a 70 %
nos três anos, nestes, estão inseridos grande parcela dos 35 contratos geridos pelo setor
de compras e contratos do CRQ-XII, que englobam:
✓ Serviço de limpeza e conservação
✓ Seguro da frota e predial
✓ Reforma e manutenção predial
✓ Manutenção de veículos
✓ Gastos com combustíveis
✓ Jornal institucional
Estes gastos estão diretamente relacionados ao funcionamento administrativo do CRQXII e suas delegacias.

Figura3: Tipos de gastos em contratos e licitações 2018

Quanto aos serviços de TI e Locação de Software, estão os contratos para aquisição
de licença de uso de software de gestão e a manutenção dos mesmos, contrato para
fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva para manutenção e suporte
interno dos equipamentos de informática, Contrato para fornecimento de
profissional técnico especializado sem dedicação exclusiva de mão de obra para
manutenção e suporte ao sistema administrativo e rede de internet do CRQ-XII.
As compras patrimoniais representam os investimos em bens móveis
permanentes para suprir as necessidades do CRQ-XII, tais como:
veículo, maquinas e equipamentos, móveis etc.
Os materiais de escritório e de informática se referem ao materiais de
consumo, tais como: gráficos, mouse, teclado, papelaria em geral,
suprimento de impressoras etc.
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