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1
Contratação de ilustrações para a Revista 

Brasileira de Contabilidade (capa e artigos)

Ilustrar a capa e artigos da RBC com atributos técnico-contábeis, que 

transmitem estudos e experiências profissionais.
DECOM 3018 25.410,00 RENOVAÇÃO JANEIRO  FEVEREIRO PREGÃO

2
Emissão de carteira de identidade profissional 

da Contabilidade, 

 Cumprir o DL 9.295/46 e a Resolução CFC nº 1.566/19 e possibilitar ao 

profissional da contabilidade registrado no CRC a portar o documento de 

identificação profissional. 

COREG 1001 600.000,00 CONTRATAÇÃO dez/20  FEVEREIRO PREGÃO

3 Gestão da Qualidade - ISO
Contratação de organismo certificador para certificar a adequação das 

normas do CFC com as normas do Sistema de Gestão da Qualidade.
SEQUALI 5017 66.000,00 RENOVAÇÃO ago/20  FEVEREIRO DISPENSA

4
Aquisição de Solução de Backup interna para o 

Conselho Federal de Contabilidade.

A solução de backup é um serviço de fundamental importância para a 

Organização, pois suporta a função de salvaguarda das informações que 

apoiam a execução das atividades finalísticas do Conselho, de forma a 

garantir o atingimento de sua missão institucional. Assim, o suporte para 

garantir a disponibilidade desta solução deve ser tratado como serviço 

continuado.

CGTI 5010 300.000,00 CONTRATAÇÃO dez/20  FEVEREIRO PREGÃO

5 Recarga dos extintores
Prevenção contra incêndio, em conformidade com as normas de segurança 

INMETRO.
COLOG 5008 1.500,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO DISPENSA

6

Contratação de licença de software de 

Auditoria, Gerenciamento de Risco e 

Compliance, na modalidade SaaS (Software as a 

Service), contemplando o fornecimento da 

licença anual, treinamento, operação assistida 

presencial/Remota, suporte e fornecimento de 

backup de dados

Integrar em uma única ferramenta, a Gestão de Auditoria, Gestão de Riscos, 

Controles Internos e de Compliance, aderente as normas internas e externas, 

a exemplo de leis, regulamentações, e de forma a se obter segurança das 

informações e a utilização de metodologias padronizadas, trazendo maior 

transparência aos processos de trabalho e até mesmo para os usuários da 

informação.

CCI 5026 47.700,00 CONTRATAÇÃO  JANEIRO   FEVEREIRO DISPENSA

7

Prestação de serviços de "Backup de Dados 

Seguro, Suporte e Assistência Técnica" para os 

arquivos do CFC

Garantia da proteção das informações do ambiente tecnológico do CFC, 

permitindo inclusive replicação dos dados, permitindo um melhor controle e 

racionalização no uso dos sistemas armazenamento.

CGTI 5002 25.200,00 RENOVAÇÃO dez/20 FEVEREIRO PREGÃO

8
Serviços de webinar  e streaming  de áudio e 

vídeo

Atender as demandas do CFC nos eventos on-line (lives  e webinars ) e sua 

posterior disponibilização 
CCOM 3017 50.000,00 CONTRATAÇÃO dez/20  FEVEREIRO  DISPENSA

9
Serviço de confeção de clipagem digital de 

notícias

Monitorar e acompanhar contínuamente as notícias para atender ao público 

interno (CRCs, organizações contábeis e profissionais da contabilidade) e a 

sociedade em geral, bem como dar subsídios para tomada de decisões 

acerca dos principais projetos que são executados pelo CFC.

DECOM 3017 26.070,00 CONTRATAÇÃO dez/20  FEVEREIRO  DISPENSA

10
Publicação no Diário Ofícial da União (Imprensa 

Nacional)

Publicar os atos normativos no Diário Oficial da União, editado pela 

Imprensa Nacional em cuprimento a Constituição Federal, art. 37.
COAD 3018 425.000,00 RENOVAÇÃO JANEIRO  MARÇO INEXIGIBILIDADE
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11

Aquisição de vales-transporte para 

empregados/estagiários do Conselho Federal de 

Contabilidade.

A aquisição visa atender a Lei n.º 7.418/1985, que institui a obrigação para o 

empregador de fornecimento de vale transporte aos empregados que assim 

o desejarem, e a Lei. n.º 11.788/2008, que estabelece a obrigatoriedade na 

concessão de auxílio transporte aos estágios não obrigatórios. Considerando 

que o fornecimento de vale transporte no âmbito do Distrito Federal está 

centralizado na Secretaria de Mabilidade e Transporte do DF, não será 

possível a contratação de outras empresas.

DEPES 2013 32.500,00 RENOVAÇÃO JANEIRO  MARÇO INEXIGIBILIDADE

12

Aquisição de solução de proteção de rede, com 

características de Next Generation Firewall 

(NGFW), incluindo filtro de pacotes, 

reconhecimento e controle de aplicação, 

administração de largura de banda (QoS) e 

roteamento dinâmico por aplicação, redes 

privadas virtuais (VPN) IPSec e SSL, 

descriptografia de tráfego SSL/TLS, sistema de 

prevenção a intrusão  (IPS).

Contratar solução de proteção de rede para prevenir o parque tecnológico 

do CFC contra ameaças cibernéticas de vírus, spywares e malwares “Zero 

Day”, filtro de URL, console de gerenciamento com interface integrada à 

plataforma de inteligência de ameaças do mesmo fabricante; plataforma 

integrada de inteligência de ameaças e Emulador local de artefatos suspeitos 

(on-premises sand-box appliance), compondo uma plataforma de segurança 

integrada e de alta disponibilidade.

CGTI 5010 200.000,00 CONTRATAÇÃO dez/20  MARÇO PREGÃO

13

Prestação de serviços técnicos de administração, 

operação remota, monitoramento em regime 

24h por dia x 7 dias por semana, com posto de 

trabalho fixo no edifício CFC, em regime de 5 

dias por semana x 8 horas diárias, com pelo 

menos um funcionário da empresa contratada, a 

fim de gerenciamento do Ambiente de 

Tecnologia da Informação do Conselho Federal 

de Contabilidade

Devido a abrangência de atuação do CFC, um grande risco para as atividades 

desenvolvidas é tornar os sistemas computacionais indisponíveis e colocá-los 

em risco a confidencialidade e a integridade dos dados nele armazenados. 

Além disto, ao ser comprometido, a infraestrutura de TI provida pode 

acarretar dano direto aos serviços disponibilizados aos cidadãos, gerando 

elevados transtornos ou ineficiência dos serviços públicos. É de grande 

importância que a infraestrutura de TI do CFC possua um monitoramento 

24x7 consistente através de um Centro de Operação de Rede (NOC), provido 

através de um ambiente seguro, regido por normas de segurança da 

informação.

Portanto, a prestação de serviços de suporte e administração de rede de 

dados local, rede de dados de longa distância, rede de dados local nos 

estados e de segurança da informação, bem como infraestrutura de 

datacenter para manter serviços publicados para internet com elevado nível 

de segurança dos dados e disponibilidade das informações são 

imprescindíveis para a consecução dos objetivos institucionais do CFC

CGTI 5002 450.000,00   CONTRATAÇÃO  JANEIRO  MARÇO PREGÃO
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14 Manutenção da CFTV
Vigilância das áreas comuns do edificio com a gravação de imagens  para 

garantir a segurança dos funcionários e a salvaguarda dos bens patrimoniais.
COLOG 5008 5.000,00 RENOVAÇÃO FEVEREIRO MARÇO PREGÃO

15 Transporte de Cargas
Continuidade das atividades funcionais do CFC no que tange transporte 

rodoviário e aéreo de cargas e encomendas.
COLOG 5001 80.000,00 RENOVAÇÃO JANEIRO MARÇO PREGÃO

16 Abastecimento da frota de veículos
Manutenção das atividades de transporte, garantindo a prestação de 

serviços e as atribuições institucionais.
COLOG 5012 15.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO MARÇO DISPENSA

17 Material Hidraulico
Reposição do estoque do almoxarifado do CFC, materiais para manutenção 

predial, com o intuito de manter o adequado funcionamento do orgão.
COLOG 5008 10.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO MARÇO DISPENSA

18 Material Eletrico
Reposição do estoque do almoxarifado do CFC, materiais para manutenção 

predial, com o intuito de manter o adequado funcionamento do orgão.
COLOG 5013 15.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO MARÇO DISPENSA

19
Contratação de Consultoria para auxiliar na 

adequação e cumprimento da LGPD

Como parte das ações que visam o cumprimento da legislação que trata as 

questões de proteção de dados e, mais especificamente, a Lei 13.709/2018 – 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que determina como os dados dos 

cidadãos podem ser coletados e tratados, o CFC deverá contratar empresa 

de consultoria para auxiliar na conformidade à referida lei.

DIREX 5028 751.750,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO MARÇO PREGÃO

20

Contratação de empresa especializada em 

Gestão da Qualidade - ISO para prestar serviços 

de consultoria.

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 

consultoria e auditoria interna, visando auxiliar as Uos na melhoria dos 

processos de gestão da qualidade e manutenção da certificação da ISO.

DIREX 5017 72.960,00 CONTRATAÇÃO  JANEIRO  MARÇO PREGÃO

21

Contratação de empresa para fornecimento de 

serviço de sistema eletrônico eleitoral via 

internet. 

Eleger os representantes dos CRCs, mandatos de Conselheiros Regionais e 

respectivos suplentes.
CDOPE 2009 900.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO MARÇO PREGÃO

22

Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de auditoria de processo 

de Exame, EQT e eleitoral e sistema web de 

eleição.

PDTI 3. Desenvolver processos, projetos e ações de TI de forma integrada e 

colaborativa com os Conselhos Regionais de Contabilidade, com as Unidades 

Organizacionais do CFC, e com base em procedimentos, padrões e 

arquiteturas tecnológicas institucionalizadas

CGTI 3002 45.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO MARÇO PREGÃO
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23
Aquisição de materiais para o corpo funcional 

do CFC (crachás de Identificação)

Contratação de empresa especializada em impressão de crachás funcionais, 

visando a identificação e segurança do corpo funcional do CFC
DEGEP 5004 10.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO MARÇO DISPENSA

24
Aquisição e confecção de uniformes para 

empregados do CFC

Aquisição de uniformes para os empregados ocupanets dos cargos de 

auxiliar(manutenção/copa) e técnico operacional(motorista/recepção), que 

realizam atendimento em várias áreas do CFC

DEGEP 5004 30.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO MARÇO DISPENSA

25 Serviços de segurança e medicina do trabalho

A presente contratação visa o cumprimento das exigências da Secretaria do 

Trabalho, relacionados as normas regulamentadoras relativas a segurança e 

medicina do trabalho.

DEGEP 5004 50.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO MARÇO DISPENSA

26
Aquisição de água mineral / Gêneros 

Alimentícios

Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 35.000,00 CONTRATAÇÃO FEVEREIRO ABRIL DISPENSA

27 Serviço de  Manutenção de No-break

Cumprir o PDTI e realizar a manutenção preventiva do No-break para a sua 

correta funcionalidade e assegurar o funcionamento ininterrupto dos 

servidores, independentemente da falta de energia

CGTI 5002 28.800,00 CONTRATAÇÃO FEVEREIRO  ABRIL DISPENSA

28 Aquisição de mobiliário (cadeiras)

Substituição das cadeiras danificadas, sem possibilidade de ajustes do 

encosto, altura e apoio para os braços. As cadeiras  ultrapassaram a vida útil 

estimada.

COLOG 5009 80.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO ABRIL ADESÃO ARP

29
Serviço de conserto das bombas de ar 

condicionado

Conserto do equipamento danificado pelo uso diário e prolongado (+ de 20 

anos)
COLOG 5008 10.000,00 CONTRATAÇÃO FEVEREIRO ABRIL DISPENSA

30
Aquisição de peças para conserto do sistema de 

ar condicionado do CFC

Substituição de peças danificadas e/ou desgastadas pelo uso diário do 

equipamento.
COLOG 5008 15.000,00 CONTRATAÇÃO FEVEREIRO ABRIL DISPENSA

31

Instalação de estrutura metálica para montagem 

da galeria de ex-presidentes e adesivação do 

vidro 2º andar (vista recepção).

Em 2021 o CFC completará 75 anos e na oportunidade, irá instalar a Galeria 

dos Ex-presidentes em frente ao auditório, contendo a foto e principais 

feitos na gestão, de forma a possibilitar que os usuários que acessarem o 

edifício sede CFC possam conhecer um pouco a história do Conselho. Por 

esse motivo, necessária a contratação de empresa para instalação de 

estrutura para montagem da galeria.

DEPEV 3015/311 5.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO  ABRIL PREGÃO

32

Contratação de serviços de copa e cozinha para 

o seminário "75 Anos de Regulamentação da 

Profissão Contábil"

O CFC realizará em maio/2020 o seminário "75 Anos de Regulamentação da 

Profissão Contábil" e oferecerá serviços de buffet (coffee-break) aos 

participantes do evento.

DEPEV 3015/311 75.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO  ABRIL PREGÃO

33

Contratação de serviços de mestre de 

cerimônias para o seminário "75 Anos de 

Regulamentação da Profissão Contábil" que 

acontecerá em Brasília, no mês de maio/2021.

Considerando que o CFC não possui o profissional em seu quadro de 

pessoal, necessário a contratação de Mestre de Cerimônias para condução 

do seminário "75 Anos de Regulamentação da Profissão Contábil" que 

acontecerá em Brasília, no mês de maio/2021.

DEPEV 3015/311 5.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO  ABRIL PREGÃO
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34
Contratações (locação) de equipamentos para 

trasmissão para realização do evento.

Locação de equipamentos para transmissão (áudio de vídeo) para os telões e 

propiciar melhor participação das pessoas no Seminário "75 Anos de 

Regulamentação da Profissão Contábil" que acontecerá em Brasília, no mês 

de maio/2021.

DEPEV 3015/311 12.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO  ABRIL PREGÃO

35

Aquisição de fones de ouvido do tipo headsets 

para atender às equipes de telefonia e 

telemarketing do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). 

A contratação tem por objetivo viabilizar a comunicação entre a equipe de 

telemarketing (DEPEV) e telefonia (COLOG) e os usuários externos que 

desejam manter contato com o CFC, permitindo uma melhor execução das 

atividades realizadas pelas equipes de trabalho atuantes na sede do 

Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em Brasília/DF.

DEPEV 3015/311 35.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO  ABRIL DISPENSA

36

Contratação de serviços de publicidade 

prestados por intermédio de agência de 

propaganda

Atender aos objetivos estratégicos n.º 3 (Elevar a percepção do valor da 

profissão contábil perante a sociedade) e n.º 9 (Aperfeiçoar, Ampliar e 

Difundir Ações de Educação Continuada, Registro e Fiscalização como fator 

de Proteção da Sociedade)

DEMÍDIA 2010 3.000.000,00 CONTRATAÇÃO DEZEMBRO ABRIL PREGÃO

37 Serviços de impressão gráfica 
Atender as demandas do CFC de impressos gráicos como convites, 

certificados, livros e relatórios especiais
DEMÍDIA 3017/11 50.000,00 CONTRATAÇÃO FEVEREIRO ABRIL DISPENSA

38
Contratação de Empresa para aplicação das 

provas do Exame de Suficiência. 

Contratar empresa para aplicação de duas edições das provas do Exame de 

Suficiência, visando possibilitar o registro ativo, conforme previsão no  DL nº 

9.295/46 e a Resolução CFC nº 1.486/15. 

COREG 1002 3.000.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO ABRIL PREGÃO

39
Contratação de Solução Tecnológica para 

conformidade com a LGPD

Como parte das ações que visam o cumprimento da legislação que trata as 

questões de proteção de dados e, mais especificamente, a Lei 13.709/2018 – 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que determina como os dados dos 

cidadãos podem ser coletados e tratados, o CFC deverá contratar solução 

tecnológica que propicie adequeção total ao disposto na referida lei.

DIREX 5028 123.750,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO  ABRIL PREGÃO

40
Contratação de sistema para acompanhamento 

das matérias do Legislativo.

Contratação de empresa para fornecimento de licenças de software AS A 

Service (saas) para monitoramento e acompanhamento integrado do 

legislativo e executivo federal, especialmente com relação aos assuntos de 

interessa da classe contábil.

COPI 5010 17.400,00 RENOVAÇÃO FEVEREIRO  ABRIL PREGÃO
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41
Contratação de empresa para prestação de 

Serviço de Tradução

Considerando a relação do CFC com organismos internacionais, bem como a 

convergência de normas internacionais (Ifac, IAASB, AIC, Cilea), faz-se 

necessária a contratação de empresa para trudução de documentos dos 

idiomas inglês e Português para o Português. 

COTEC

3003/70

3, 4003, 

4004/41

7

90.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO ABRIL PREGÃO

42 Serviço de Data Center

contratação dos serviços ora especificados, são vitais para o cumprimento 

dos objetivos institucionais do Conselho Federal de Contabilidade.

Devido a abrangência de atuação do CFC, um grande risco para as atividades 

desenvolvidas é tornar os sistemas computacionais indisponíveis e colocá-los 

em risco a confidencialidade e a integridade dos dados nele armazenados. 

Além disso, faz-se necessária com garantia de acesso dos profissionais de 

contabilidade vinculados a esse órgão e com a segurança e confidencialidade 

dos dados armazenados, com a a implementação de mecanismos de 

segurança e performance no cenário proposto, de continuidade garantida 

dos serviços e da normatização desses processos em seus ambientes a 

serem seguidos para a diminuição das vulnerabilidades, além de testes de 

acesso indevidos que trarão com resultado o nível de segurança da solução

CGTI 5002 780.000,00 CONTRATAÇÃO JANEIRO  ABRIL PREGÃO

43

Serviço para obtenção de imagens ou 

fotografias para utilização em material 

produzido pelo CFC (banco de imagens)

Subisidiar as demandas de produção de artes (cards , banners , flyers , e-

mails mkt , relatórios, etc.) e de vídeo (animações e edições) com vídeos, 

imagens e vetores.

DEMÍDIA 3017/11 24.000,00 CONTRATAÇÃO FEVEREIRO  ABRIL  DISPENSA

44

Serviço de produção, gravação, edição e 

finalização de vídeo institucional do Sistema 

CFC/CRCs

Contratar os serviços de produção de vídeo institucional para contar a 

história dos 75 Anos de Regulamentação da Profissão Contábil.
CCOM 3017 50.000,00 CONTRATAÇÃO FEVEREIRO  ABRIL  DISPENSA
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45
Aquisição de papel A4 / Material de expediente 

/ Diversos

Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 35.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

46 Impressos, Formulários e Papéis
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 1.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

47 Bandeiras, Flâmulas e Placas
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 5.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

48 Material para audio, vídeo e foto
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 3.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

49 Materiais de Informática
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 10.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

50 Materiais elétricos e de telefonia
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 20.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

51 Materiais para manutenção de bens móveis
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 5.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

52 Materiais para manutenção de bens imóveis
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 5.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

53 Material de copa e cozinha
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 20.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

54 Mat. de Higiene, Limpeza e Conservação
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 15.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

55 Bens móveis não ativáveis
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  

funcionamento das atividades funcionais da entidade.
COLOG 5013 4.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

56 Manutenção Central Telefônica 
Manutenção e suporte necessário para o pleno funcionamento da estrutura 

de telefonia existente no CFC
COLOG 5008 8.500,00 RENOVAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA
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57
Biblioteca - Aquisição de material bibliográfico 

fisico e digital

Atualização do acervo bibliiográfico da Biblioteca do CFC e suporte 

informacional para o CFC
CDPROF 3009 27.500,00 CONTRATAÇÃO FEVEREIRO MAIO PREGÃO

58

Contratação/aquisição/locação de 1 (um) stand 

na Conferência Brasileira de Contabilidade e 

Auditoria Independente.

Participar da Feira de Negócios para divulgar os trabalhos do CFC aos 

participantes da 11ª edição da Conferência Brasileira de Contabilidade e 

Auditoria Independente do Ibracon, cujo evento é realizado para os 

Profissionais da Contabilidade, em especial os auditores.

CDPROF 3005 30.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO MAIO INEXIGIBILIDADE

59

Serviço de processamento de dados, 

SERPRO/RFB, consistindo na disponibilização de 

consulta as bases de dados dos sistemas CPF e 

CNPJ.

Consulta de endereços, CPF, CNPJ e dados de profissionais e organizações no 

banco de dados do SERPRO visando manter atualizado os cadastros.
COREG 1003 4.000,00 RENOVAÇÃO MARÇO MAIO INEXIGIBILIDADE

60

Prestação de serviços de sistema de informática 

de folha de pagamento e ponto eletrônico, bem 

como cessão de direito de uso para 2 (dois) 

usuários; prestação de serviços de instalação, 

implantação, migração de dados, operação 

inicial assistida, treinamento, manutenção 

mensal e assistência técnica especializada para 

suprir as necessidades do Conselho Federal de 

Contabilidade.

A renovação visa dar continuidade às atividades desenvolvidas pelo 

Departamento de Pessoal do CFC, que demanda a utilização de ferramentas 

adequadas e seguras para a apuração da frequência de seus colaboradores e 

processamento das rotinas de folhas de pagamento. 

DEPES 2013 0,00 RENOVAÇÃO MARÇO MAIO DISPENSA

61 Plano de assistência de saúde médica
Manutenção do contrato de prestação de serviço de assistência de saúde 

médica para os empregados do CFC e dependentes legais.
DEGEP 2013 2.443.531,20 RENOVAÇÃO FEVEREIRO MAIO PREGÃO

62 Limpeza dos dutos do ar condicionado
Melhoria da segurança da qualidade do ar interno no edifício do CFC e, alem 

de atender a LEI 13.589/2018.
COLOG 5008 30.000,00 CONTRATAÇÃO ABRIL JUNHO PREGÃO

63 Limpeza dos reservatórios de água
Manutenção dos padrões de potabilidade, proporcionando qualidade a água 

fornecida aos funcionários e usuários 
COLOG 5008 8.000,00 CONTRATAÇÃO ABRIL JUNHO DISPENSA

64 Telefonia móvel 

Utilização pelos colaboradores no exercício de suas atividades laborais, em 

território nacional e internacional, quando o desempenho do cargo ou 

função justificar o uso.

COLOG 5006 20.000,00 CONTRATAÇÃO ABRIL JUNHO DISPENSA

65 Banda larga - Tim

Utilização pelos colaboradores no exercício de suas atividades laborais, em 

território nacional e internacional, quando o desempenho do cargo ou 

função justificar o uso.

COLOG 5006 5.000,00 CONTRATAÇÃO ABRIL JUNHO DISPENSA
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66 Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo

Adquirir material para substituição dos equipamentos existentes, caso 

ocorra problemas (microfones, lentes, abafadores de luz, etc) e 

atualização/modernização do estúdio de gravação e produção de vídeos.

DECOM 5009 50.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO JUNHO DISPENSA

67
Contratação  de serviços para envio de email 

marketing

Divulgar notícias de interesse da classe contábil e a sociedade sobre temas 

ligados à  área de atuação do CFC, bem como a repercussão de ações, 

eventos e programas que realizados.

DECOM 3017/12 100.000,00 CONTRATAÇÃO MARÇO  JUNHO PREGÃO

68
Aquisição de ferramenta pra monitoramento de 

Redes Sociais

Obter relatorios personalizados permitindo a melhoria da perfomance das 

Redes Sociais do CFC
CCOM 5010 24.400,00 CONTRATAÇÃO ABRIL JUNHO DISPENSA

69
Aquição de ferramenta para agendamento e 

gerenciamento de redes sociais 

Permitir o agendamento de posts e a obtenção de relatorios personalizados 

permitindo a melhoria da perfomance e gerenciamento das Redes Sociais do 

CFC

CCOM 5010 330,00 CONTRATAÇÃO ABRIL JUNHO DISPENSA

70

Contratar serviço de restauração e higienização 

de obras raras do acervo bibliográfico da 

Biblioteca do CFC

Preservação e conservação das obras raras do acervo bibliográfico da 

Biblioteca do CFC
SEBIB 3009 18.000,00 CONTRATAÇÃO ABRIL JUNHO DISPENSA

71
Contratação/aquisição/locação de estande 1 

(um) no Congresso ANPCONT.

Participar da Feira de Negócios para divulgar os trabalhos do CFC aos 

participantes do XV Congresso ANPCONT que é um evento de nível 

intelectual realizado exclusivamente para profissionais da contabilidade.

CDPROF 3005 50.000,00 CONTRATAÇÃO ABRIL JUNHO INEXIGIBILIDADE

72

Contratação/aquisição/locação de 1 (um) stand 

no International Conference in Accounting & 

Congresso USP de Iniciação Científica em 

Contabilidade - 2021.

Participar da Feira de Negócios para divulgar os trabalhos do CFC aos 

participantes do Congresso USP, cujo evento é voltado para a Classe Contábil 

de âmbito nacional e internacional. 

CDPROF 3005 50.000,00 CONTRATAÇÃO ABRIL JUNHO INEXIGIBILIDADE

73 Plano de assistência odontológica
Manutenção do contrato de prestação de serviço de assistência 

odontológica para os empregads do CFC e dependentes legais.
DEGEP 2013 69.000,00 RENOVAÇÃO ABRIL JUNHO PREGÃO

74
Terceirização de serviços de apoio 

administrativo, técnico e operacional

Terceirizar as atividades-meio de acordo com o Decreto n.º 9.507/2017, 

visando a economicidade, efetividade e suporte às atividades finalistas do 

CFC  (operador de telemarketing, supervisor de telemarketing, técnico em 

biblioteconomia, revisor de texto, jornalista, diagramador, engenheiro civil,  

copeiro, motorista, técnico de suporte de TI e encarregado 

geral/coordenador).

COAD 5001 2.544.297,00 RENOVAÇÃO FEVEREIRO  JULHO PREGÃO
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75

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de link dedicado de 100 

Mbps full duplex com banda simétrica de acesso 

a internet à rede do Conselho Federal de 

Contabilidade com fornecimento de material e 

serviços Anti-DDoS e para contigência com 

prestação dos serviços de acesso IP 

permanente, disponibilizado 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 365 

(trezentos e sessenta e cinco dias) por ano

Facilitar o acesso aos usuários internos;

Aprimorar a comunicação com o público externo; 

Prover com eficácia serviços de TI aos usuários internos, externos e público 

em geral; 

Promover a integração com os Conselhos Regionais  e com os Conselheiros 

Federais com a utilização de serviços disponibilizados pelo sistema 

CFC\CRCs.

CGTI 5002 35.630,00 RENOVAÇÃO MAIO  JULHO PREGÃO

76 Aquisição de arquivo deslizante. Substituição de prateleiras de aço obsoletas no arquivo cetral do 2º subsolo COLOG 5009 150.000,00 CONTRATAÇÃO ABRIL JULHO PREGÃO

77 Seguro carros
Cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, 

colisão e incêndio, visando resguardar o CFC. 
COLOG 5012 5.000,00 CONTRATAÇÃO MAIO JULHO DISPENSA

78
Contratação de empresa especializada em 

consultoria e assessoria em licitações.

Contratação visando subsidiar os trabalhos da Comissão Permanente de 

Licitação e dos Pregoeiros do CFC quanto à jurisprudência e doutrina acerca 

de contratações públicas e auxiliar na tomada de decisão.

DELIC 3009 32.000,00 CONTRATAÇÃO MAIO  JULHO DISPENSA

79

Contratação de Digital Object Identifier (DOI), 

para os artigos da Revista Brasileira de 

Contabilidade (RBC) - edições 2021

Possibilitar que a RBC seja um arquivo permanente na internet e não perca 

pontuação emitida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) à Revista Brasileira de Contabilidade (RBC).
DECOM 2008 900,00 CONTRATAÇÃO MAIO  JULHO  DISPENSA

80 Manutenção e conservação de bens imóveis
Substituição do equipamento obsoleto pelo uso diário e prolongado (+ de 20 

anos)
COLOG 5008 300.000,00 CONTRATAÇÃO MAIO AGOSTO PREGÃO

81 Lavagens de veículos

Garantia da higienização dos cinco veículos oficiais, bem como preservar a 

vida útil destes, garantindo a prestação de serviços e as atribuições 

institucionais.

COLOG 5012 5.000,00 CONTRATAÇÃO JUNHO AGOSTO DISPENSA

82

Contratação de empresa para o fornecimento 

contínuo de licenças de uso de Sistema 

Integrado de Gestão Empresarial SPW com 

cessão de direito de uso dos sistemas, suporte 

técnico, desenvolvimento e melhoria de 

sistemas sob encomenda e replicação dos dados 

dos Conselhos Regionais de Contabilidade – 

CRCs, para o Conselho Federal de Contabilidade 

– CFC

Manter Sistema Integrado de Gestão Empresarial de forma a continuar a 

suportar as atividades dos diversos processos de negócio existentes na 

entidade, para o bom funcionamento das atividades, possibilitando a 

interação e a integração com o Sistema CFC/CRCs, contemplando as áreas de 

registro, fiscalização, cadastro, cobrança, protocolo, educação continuada e 

eventos.

CGTI 5002 754.008,00   CONTRATAÇÃO MAIO  AGOSTO  INEXIGIBILIDADE 
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83 Manutenção do Banco Capacitor

Identificação de itens como manutenção da tensão e da corrente elétrica, de 

acordo com as normas técnicas vigentes. Redução das perdas energéticas 

em instalação e dos níveis de tensão de toda a instalação

COLOG 5008 6.400,00 CONTRATAÇÃO JUNHO AGOSTO DISPENSA

84
Contratação de serviços de água e café para 

palestrantes e participantes do Secofem.

O CFC, em parceria com o STN, realizará no segundo semestre/2021  duas 

edições do Secofem e, em cada edição, estima-se a participação de 150 

pessoas. Portanto, necessária a contratação de água e café para servir aos 

participantes dos eventos.

DEPEV 2010 5.000,00 CONTRATAÇÃO MAIO  AGOSTO PREGÃO

85

Registro de preços para contratação de serviços 

de internet wi fi  para os palestrantes e 

participantes.

O CFC, em parceria com o STN, realizará no segundo semestre/2021  duas 

edições do Secofem em local a ser definido posteriormente e, em cada 

edição, estima-se a participação de 150 pessoas. Durante o evento, são 

realizadas oficinas e os participantes precisam entrar no site para acessar a 

plataforma das oficinas para acompanhar o conteúdo programático e 

realizar as atividades. Desta, forma, necessária a contratação de internet wifi 

para os participantes. 

DEPEV 2010 35.000,00 CONTRATAÇÃO MAIO AGOSTO PREGÃO

86

Registro de preços para contratação de serviços 

de tradução simultânea para os palestrantes e 

participantes.

O CFC, em parceria com o STN, realizará no segundo semestre/2021, uma 

edição do SBCAPS (Seminário de Custos) em local a ser definido 

posteriormente, com a participação de 200 pessoas. Considerando que o 

evento contará com palestrantes internacionais, faz-se necessária a 

contratação de empresa para tradução simultânea do idioma inglês para o 

português e oportunizar que os participantes compreendam a mensagem 

transmitida pelos palestrantes.

DEPEV 2010 35.000,00 CONTRATAÇÃO MAIO AGOSTO PREGÃO

87 Locação de espaço para realização do 21º  CBC.

Alugar Centro de Eventos em Balneario de Camboriu/SC com auditório para 

6.000 congressistas e espaço necessário para instalação de estandes na Feira 

de Negócios do 21CBC. A expectativa é que o

DEPEV 3012 100.000,00 CONTRATAÇÃO MAIO AGOSTO INEXIGIBILIDADE
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88 Confecção de troféus (Prêmio Olivio Koliver) Fomentar a produção e a disseminação do conhecimento em contabilidade. CCOM 3006 5.000,00 CONTRATAÇÃO JUNHO AGOSTO DISPENSA

89 Contratação Assessoria Jurídica Trabalhista

 Contratação de sociedade de advogados para prestar serviços de 

consultoria e assessoria jurídica trabalhista visando atuar em defesa do 

Conselho Federal de Contabilidade na Ação Coletiva acima citada (processo 

nº 0000515-09.2020.5.10.0009), em trâmite perante a 15ª Vara do Trabalho 

de Brasília/DF

PROJUR 5001 30.000,00 RENOVAÇÃO JUNHO AGOSTO INEXIGIBILIDADE

90 Aquisição de Lâminas grafitadas e digiselos Captação da digital para inserção na Carteira de Identidade Profissional. COREG 1001 15.000,00 CONTRATAÇÃO JUNHO  AGOSTO DISPENSA

91

Aquisição de estação de trabalho a fim de 

atender às necessidades do Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC

Renovar o parque de informática conforme previsão no SGI e PDTI. CGTI 5010 600.000,00 CONTRATAÇÃO JUNHO  SETEMBRO PREGÃO

92

Serviços de solução de software especializado, 

objetivando acessibilidade em ambiente WEB, 

de forma dinâmica e em tempo real, atendendo 

aos surdos, deficientes auditivos, visuais 

parciais, pessoas com Síndrome de Down, 

idosos, iletrados, disléxicos e outras pessoas 

com necessidades especiais

Cumprir o PDTI e assegurar às pessoas com deficiência (auditivas, visuais, 

idosos, síndrome de down, iletrados, disléxicos e outras) possam acessar e 

navegar no portal do CFC (internet).  

CGTI 5002 7.772,00 RENOVAÇÃO JULHO  SETEMBRO  INEXIGIBILIDADE 

93 Serviço de suporte - certificação digital

Os certificados eletrônicos padrão ICP-Brasil (Medida Provisória nº 2.200-2, 

de 24 de agosto de 2001) devem se comunicar com o computador do 

usuário para poder realizar a operação de assinatura eletrônica. Existem 

diferentes opções para assinar um documento eletrônico com certificado 

digital, porém apesar de fazer a mesma função, o modo de realizar essa 

operação se diferencia consideravelmente.

A necessidade compreende a assinatura de documentos em sistemas web 

sem que o usuário precise baixar o documento para realizar a assinatura no 

seu computador.

A assinatura digital com padrão ICP-Brasil é necessária para garantir que o 

documento eletrônico não sofreu alterações e para cumprir o comando da 

Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

s

CGTI 5002 49.980,00 RENOVAÇÃO JULHO  SETEMBRO  INEXIGIBILIDADE 
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94 Telefonia fixa

Necessidade de manter em funcionamento os serviços de telefonia fixa do 

CFC para atendimento dos objetivos institucionais do orgão. COLOG 5006 5.000,00 CONTRATAÇÃO JUNHO SETEMBRO PREGÃO

95 CAESB Abastecimento essencial para o funcionamento do orgão. COLOG 5008 115.000,00 RENOVAÇÃO JULHO SETEMBRO INEXIGIBILIDADE

96 Empresa para coleta de lixo e PGRS Atendimento à Lei nº 5610/2016 COLOG 5008 12.000,00 CONTRATAÇÃO JULHO SETEMBRO DISPENSA

97 Desinsetização/Dedetização

Proporcionar ambiente saudável para o desempenho das atividades 

essenciais e administrativas do CFC, sem a presença indesejável de insetos e 

roedores.

COLOG 5008 35.000,00 RENOVAÇÃO AGOSTO OUTUBRO PREGÃO

98

Contratação de empresa especializada em 

fornecimento de sistema eletrônico de 

processos judiciais

Contratação visando subsidiar os trabalhos da Procuradoria Jurídica com a 

utilização de sistema tecnológico para acompanhamento da tramitação dos 

processos judiciais.

  PROJUR 3009 2.120,00 RENOVAÇÃO AGOSTO  OUTUBRO DISPENSA

99 CEB Abastecimento essencial para o funcionamento do orgão. COLOG 5008 550.000,00 RENOVAÇÃO AGOSTO OUTUBRO INEXIGIBILIDADE

100 Brigada de incendio

Serviços de segurança preventiva e ostensiva contra incêndio, ao abandono 

de área e à prestação de primeiros-socorros de modo a reduzir os danos ao 

patrimônio e ao meio ambiente.

COLOG 5008 1.100.000,00 RENOVAÇÃO JULHO OUTUBRO PREGÃO

101 Manutenção do ar condicionado 
Manutenção da qualidade do ar, atender às exigências legais, proporciona o 

bem-estar dos colaboradores que trabalham diariamente no edifício do CFC.
COLOG 5008 37.000,00 RENOVAÇÃO AGOSTO OUTUBRO PREGÃO

102 Seguro predial
Conservação do patrimônio público, visando prevenir a entidade de 

eventuais danos causados por sinistros.
COLOG 5008 5.000,00 CONTRATAÇÃO AGOSTO OUTUBRO DISPENSA

103

Serviço de manutenção preventiva e corretiva 

no Sistema Sophia Avançado e o fornecimento 

do serviço de hospedagem e manutenção do 

sistema Sophia Biblioteca em Data Center 

(nuvem).

Software de gerenciamento das atividades da Biblioteca SEBIB 3009 18.700,00 RENOVAÇÃO AGOSTO  OUTUBRO INEXIGIBILIDADE

104

Aquisição de equipamentos de processamento 

de dados(Servidores, computadores, notebooks 

etc)

Disponibilização de serviços com alta disponibilidade, confiabilidade e 

tolerância a falhas. Nesse ambiente de missão crítica são necessários 

mecanismos que melhorem a eficiência dessa infraestrutura, reduzindo 

custos e simplificando o gerenciamento destes ativos. Estes mecanismos 

aprimoram a operação da infraestrutura, reduzindo o tempo de interrupção 

e consequentemente melhorando os níveis de serviço.

CGTI 5010 600.000,00 CONTRATAÇÃO JULHO OUTUBRO PREGÃO
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105
Materiais de informática(projetores,switch, 

monitores, Hds, teclado, mouse e etc )

A aquisição de periféricos, possibilitará uma forma de aumentar e 

potencializar a produtividade e a qualidade das atividades pertinentes a cada 

Unidade Organizacional, reduzindo o tempo de resposta às demandas, 

oferecendo segurança e tranquilidade aos usuários, fortalecendo o preceito 

da economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos financeiros   .

CGTI 5010 50.000,00 CONTRATAÇÃO JULHO OUTUBRO PREGÃO

106
Aquisição de softwares de base(Office, adobe e  

etc)

A aquisição ou atualização de licenças de softwares tem por objetivo um 

ganho com o aproveitamento das soluções já existentes no Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC), garantindo uma menor curva na atualização dos 

softwares atualmente utilizados, acarretando em maior qualidade e a um 

custo mais baixo para o CFC. E, com isso empreender ainda mais qualidade 

nas atividades, ações e projetos realizados pelas Unidades Organizacionais, 

garantindo segurança da informação, e utilizando o software correto para 

cada produto pretendido. 

CGTI 5010 70.000,00 RENOVAÇÃO JULHO OUTUBRO PREGÃO

107 Manutenção da Frota de Veículos

Manutenção preventiva, corretiva, periódica e substituição de peças 

desgastadas pelo uso, visando maior qualidade no funcionamento dos 

veículos e segurança para os usuários.

COLOG 5012 5.000,00 CONTRATAÇÃO SETEMBRO NOVEMBRO DISPENSA

108

Terceirização de seviços de apoio administrativo 

(secretária, técnico em contabilidade, agente de 

viagem)

Terceirizar as atividades-meio  de acordo com o Decreto n.º 9.507/2017, 

visando a economicidade, efetividade e suporte às atividades finalistas do 

CFC, com a contratação de cargos que estão em extinção no PCS (secretária 

e técnico em contabilidade) para atender as diversas UOs e do cargo não 

previsto no PCS (agente de viagem) para tratativas de operacionalização de 

viagens no Depad, cujas atividades não são desenvolvidas pela Agência de 

Turismo contratada.

COAD 5001 300.000,00 CONTRATAÇÃO MAIO  NOVEMBRO PREGÃO

109
Contratação de cessao de uso de Sistema de 

Gestão ERP.

Adquirir licença de uso de solução tecnológica de Gestão ERP para integrar 

os processos vinculados ao Administrativo (contabilidade, financeiro, diárias 

e passagens, pessoas, licitações e contratos, estoque e patrimônio) e evitar o 

retrabalho.

COAD 5016 1.200.000,00 CONTRATAÇÃO JULHO  NOVEMBRO PREGÃO

110

Serviços contínuos de outsourcing de 

impressão, cópia com fornecimento de 

equipamentos 

Disponibilizar impressoras às diversas Uos para atender as demandas na 

impressão de documentos
CGTI 5001 80.000,00 RENOVAÇÃO SETEMBRO  NOVEMBRO PREGÃO
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111 Aquisição de sistema de câmera digital Substituição de equipamento obsoleto intalado no edificio CFC. COLOG 5008 20.000,00 CONTRATAÇÃO SETEMBRO NOVEMBRO DISPENSA

112 Aquisição de velas para os filtros de águas 
Substituição de peças danificadas e/ou desgastadas pelo uso diário do 

equipamento.
COLOG 5008 2.000,00 CONTRATAÇÃO SETEMBRO NOVEMBRO DISPENSA

113 Encadernação de livros/documentos Preservação e conservação do material bibliográfico SEBIB 3009 1.500,00 CONTRATAÇÃO AGOSTO NOVEMBRO PREGÃO

114

Prestação de serviços de emissão de bilhetes 

eletrônicos de passagens aéreas nacionais e 

internacionais para a administração do Conselho 

Federal de Contabilidade - CFC, compreendendo 

a cotação, reserva, emissão, cancelamento e 

reembolso de passagens aéreas, devendo o 

serviço ser prestado nas dependências do CFC 

por meio de posto de atendimento da licitante 

vencedora com no mínimo 2 atendentes 

habilitados para emissões nacionais e 

internacionais de acordo com as condições 

previstas no Termo de Referência.

A contratação da prestação dos serviços de fornecimento de passagens 

aéreas tem por finalidade suprir a demanda deste Conselho Federal de 

Contabilidade pelos serviços de locomoção de conselheiros, funcionários e 

colaboradores, em âmbito nacional e internacional, a fim de atender às 

demandas do Sistema CFC/CRCs, de acordo com as necessidades da 

Administração.

DELIC Diversos 6.068.859,18 RENOVAÇÃO SETEMBRO  NOVEMBRO PREGÃO

115 Serviços de produção jornalística

Prestação de serviços auxiliares, instrumentais ou acessórias de assessoria 

de imprensa, em âmbito nacional, visando posicionar programas e projetos 

instucionais do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) perante a 

sociedade.

CCOM 3017 350.000,00 RENOVAÇÃO SETEMBRO  NOVEMBRO  PREGÃO

116

Serviços de administração, gerenciamento e 

fornecimento de documentos de legitimação 

(cartão eletrônico-magnético com chip de 

segurança, em PVC) para concessão, pelo CFC, 

do auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição 

aos seus funcionários e estagiários, visando à 

aquisição de gêneros alimentícios "in natura" 

e/ou refeições prontas em estabelecimentos 

credenciados, em âmbito nacional, na forma 

definida pela legislação do Ministério do 

Trabalho que regulamenta o Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT).

A renovação objetiva a manutenção do Plano de Alimentação do 

Trabalhador (PAT) aos funcionários/estagiários do Conselho Federal de 

Contabilidade, visando à melhoria das condições nutricionais dos 

trabalhadores, de forma a promover sua saúde e a diminuir o número de 

casos de doenças relacionadas à alimentação e à nutrição. Além disso, visa 

aprimorar a qualidade de vida profissional e pessoal e a Política do Conselho 

Federal de Contabilidade de suprir as necessidades básicas de alimentação 

de seus funcionários/estagiários.

DEPES 2013 1.560.000,00 RENOVAÇÃO OUTUBRO  DEZEMBRO PREGÃO

117 Bandeiras / Mastros Reposição das bandeiras para hasteamento na entrada do orgão e plenário. COLOG 5013 5.000,00 CONTRATAÇÃO OUTUBRO DEZEMBRO DISPENSA

118
Serviços de engenharia para reparos e 

manutenção preventiva do edifício CFC. 
Necessidade de reparos e manutenções preventivas no edificio sede do CFC. COLOG 5008 15.000,00 CONTRATAÇÃO AGOSTO DEZEMBRO PREGÃO

119 Postagens de correspondências institucionais
Continuidade das atividades funcionais do CFC no que tange as postagens de 

documentos e encomendas oficiais.
COLOG 5006 180.000,00 RENOVAÇÃO AGOSTO DEZEMBRO INEXIGIBILIDADE

120 Manutenção do gerador de energia Abastecimento de energia em casos de falta pela concessionárias COLOG 5008 7.000,00 RENOVAÇÃO OUTUBRO DEZEMBRO PREGÃO
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121 Serviços de fotografia profissional 

Atender as demandas do CFC de cobertura fotográfica interna e externa, 

tanto na produção jornalística como na cobertura de reuniões, eventos, 

seminários e afins.

CCOM 3017 70.000,00 RENOVAÇÃO OUTUBRO DEZEMBRO PREGÃO

122
Renovar/assinar periódicos relacionados a Área 

Contabil, Áreas Afins e Atualidades. 
Atualização  e suporte informacional para o CFC SEBIB 3009 34.650,00 CONTRATAÇÃO SETEMBRO DEZEMBRO PREGÃO

123

Contratação de empresa para prestação de 

serviços técnico-especializados visando à 

aplicação das provas para duas edições do 

Exame de Qualificação Técnica (EQT), à 

distância, de forma digital.

A Contratação se justifica tendo em vista que  o CFC não possui estrutura, 

sistemas e pessoal especializados para desempenhar essa atividade, o que 

impede a realização direta pela própria entidade (CFC). Além disso, os 

profissionais que desejam fazer parte dos cadastros de auditores e peritos 

(CNAI e CNPC) precisam ser aprovados no EQT.

CDPROF 3002 800.000,00 CONTRATAÇÃO SETEMBRO DEZEMBRO PREGÃO

124

Prestação de serviços presenciais e não 

presenciais de desenvolvimento, manutenção 

testes e sustentação de Sistema de Informação 

(Fábrica de Software)

Desenvolver sistemas finalísticos das áreas: fiscalização, registro, educação 

continuada, cobrança, visando a melhoria dos serviços.
DEGEP 5002 3.849.735,96 CONTRATAÇÃO SETEMBRO DEZEMBRO PREGÃO

125 Serviços de qualidade de vida no trabalho

Faz-se necessária a contratação de empresa especializada nos serviços de 

massagem expressa e ginástica laboral para os empregados do CFC, visando 

a qualidade de vida no trabalho.

DEGEP 5004 80.000,00 CONTRATAÇÃO OUTUBRO DEZEMBRO DISPENSA

126 Agente de Integração (estágio e aprendiz)
Contratação de agente de integração para intermediação de estágio e 

aprendiz 
DEGEP 2013 88.000,00 CONTRATAÇÃO OUTUBRO DEZEMBRO  DISPENSA 

127
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA OS 

EMPREGADOS DO CFC 

Contratação de capacitações relacionadas ao treinamento e 

desenvolvimento para os empregados do CFC, visando a qualificação e 

aperfeiçoamento do corpo funcional.

DEGEP 5005 300.000,00 CONTRATAÇÃO

 DOIS MESES DE 

ANTECEDÊNCIA 

DA 

CONTRATAÇÃO 

 FEVEREIRO A 

DEZEMBRO 
 INEXIGIBILIDADE 

128 Vigilância

Necessidade de assegurar a integridade dos bens patrimoniais do CFC, 

preservar as instalações e garantir a integridade física dos transeuntes do 

órgão, em tempo integral. 

COLOG 5008 510.000,00 RENOVAÇÃO OUTUBRO JANEIRO/22 PREGÃO

129
Limpeza / telefonia / recepção / garçom / 

jardinagem

Manutenção e preservação do edifício CFC, com limpeza, conservação e 

jardinagem de modo a propiciar o ambiente confortável e favorável à 

execução das atividades institucionais.

COLOG 5008 860.000,00 RENOVAÇÃO OUTUBRO JANEIRO/22 PREGÃO

130 Manutenção dos Elevadores 

Manutenção preventiva e corretiva para os elevadores e oferecer maior 

disponibilidade, confiabilidade, aumento da vida útil e segurança na 

operação dos equipamentos do CFC.

COLOG 5008 43.200,00 RENOVAÇÃO DEZEMBRO JANEIRO/22 PREGÃO

131 Manutenção do SDAI

Necessidade de prover o CFC de segurança preventiva no combate a 

incêndio e pânico de modo a reduzir as consequências no caso de sinistro 

quanto ao patrimônio e à preservação da vida.

COLOG 5008 57.000,00 RENOVAÇÃO DEZEMBRO JANEIRO/22 PREGÃO


