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Horário: 10 horas. Reunião realizada por videoconferência, por meio da ferramenta zoom 1 
Meeting. Membros Presentes: Vice-presidente Administrativo Sergio Faraco e os conselheiros 2 
Adriano de Andrade Marrocos, Lucilene Florêncio Viana e a Conselheira Maria Constança 3 
Carneiro Galvão. Outras Presenças: Coordenadora Administrativa Eunice Rosa de Melo dos 4 
Santos, Coordenadora de Logística Paula Rocha, Gerente do Departamento de Licitações 5 
Juliane Melo, Gerente do Departamento de Passagens e Diárias Polyana Nascimento, Gerente 6 
do Departamento Financeiro, Rui Teixeira, Gerente do Departamento de Pessoal, Aline Souza, 7 
Gerente do Departamento de Contabilidade, Angela Fazion e o Gerente do Departamento de 8 
Infraestrutura, Bruno Gomes. ORDEM DO PRIMEIRO DIA:  1 - Alteração no Orçamento: O 9 
Vice-presidente Sérgio Faraco apresentou para análise e apreciação a Minuta de Portaria que 10 
dispõe sobre o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.868.000,00 (dois milhões, 11 
oitocentos e sessenta e oito mil reais), mediante transferência entre rubricas, para reforço de 12 
dotação orçamentária e execução dos seguintes projetos: 1) Projeto 1002 – Subprojeto 1002 – 13 
contratação de Empresa de Auditoria de Sistema para a realização da prova do Exame de 14 
Suficiência na modalidade online; 2)  Projeto 5028 – Subprojeto 506 – aquisição de software 15 
para operacionalizar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Projeto 3012 – 16 
Subprojeto 3012 – restituir o valor das inscrições do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade 17 
devido ao seu cancelamento; Projeto 5015 – Subprojeto 5015 – reembolsar os CRCs referentes 18 
às despesas bancárias - 1º Quadrimestre de 2020; Projeto 5010 – Subprojetos 5010 – adquirir 19 
firewall; Projeto 5002 – Subprojetos 5002 – atender as ordens de serviços do contrato da 20 
Empresa Basis dos próximos meses; Projeto 5010 – Subprojetos 5010 – atender as 21 
contratações da CGTI como: aquisição do Office 365 E3, software do firewall e solução de 22 
backup; Projeto 5028 – Subprojetos 506 – aquisição de software para operacionalizar a Lei Geral 23 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Aprovado por unanimidade. A minuta de portaria 24 
deverá ser submetida à Câmara de Controle Interno ao Conselho Diretor.  2 – Cota-parte: O 25 
Vice-presidente Sérgio Faraco apresentou para análise o relatório estatístico da arrecadação da 26 
cota-parte, pelo regime de caixa, relativo ao período de janeiro a junho de 2020, 27 
comparativamente com o mesmo período de 2019. O montante arrecadado até junho teve 28 
redução de 21,45% em relação a 2019. Em análise da arrecadação trimestral com o mesmo 29 
trimestre de 2019 tem-se o seguinte resultado: no primeiro trimestre (janeiro a março) de 2020 a 30 
redução na arrecadação foi de 2,35%, enquanto que no segundo trimestre (abril a junho) a 31 
queda foi de 64,71%, totalizando a redução na arrecadação na ordem 21,45% no primeiro 32 
semestre de 2020. A redução expressiva no recebimento da cota-parte do segundo trimestre 33 
pode ser reflexo da aprovação da Resolução CFC n.º 1.578, de 19 de março de 2020, que 34 
prorrogou o prazo de vencimento para pagamento das anuidades de 2020 até 31 de julho de 35 
2020. O relatório com a evolução da arrecadação da cota-parte será submetido à apreciação do 36 
Conselho Diretor do CFC, na reunião do dia 15/7/2020, visando subsidiar a tomada de decisão 37 
quanto a adoção de medidas para impulsionar a arrecadação. 3 – Posição Financeira: O Vice-38 
presidente apresentou a posição financeira do dia 10/7/2020 com os valores do CFC e do Fides 39 
em conta-corrente e conta de investimento, totalizando o montante de R$ 108.142.045,04. A 40 
posição financeira será submetida à apreciação do Conselho Diretor do CFC, visando subsidiar 41 
a tomada de decisão quanto a adoção de ações para contenção de despesas. Em ato contínuo, 42 
foi analisado o relatório com a quantidade de lançamentos refeitos no sistema Ordem de 43 
Pagamento, em decorrência do ataque cibernético, e a previsão para atualização de todas as 44 
informações segue até agosto/2020. 4 – Licitação: i) Pregão Eletrônico: O Vice-presidente 45 
informou que foi realizado o Pregão Eletrônico nº 6/2020 para contratação dos serviços de 46 
terceirização de pessoal de apoio administrativo e operacional, com a adjudicação no dia 47 
6/7/2020, da empresa UP Ideias Serviços Especializados, no valor total de R$ 1.404.421,44. 48 
Considerando que o CFC está em teletrabalho e a previsão para o início da retomada das 49 
atividades presenciais do primeiro grupo de empregados será em agosto/2020 e do último grupo 50 
em setembro, foi analisada a viabilidade de solicitar a prorrogação da proposta ao fornecedor 51 
para possibilitar a assinatura do contrato somente em setembro, quando será possível o início da 52 
prestação de serviços. A proposta será submetida à apreciação do Conselho Diretor.  ii) 53 
Concorrência: a primeira sessão do certame para contratação de agência de publicidade e de 54 
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comunicação foi realizada no dia 4/3/2020. A subcomissão técnica, que estava com os trabalhos 55 
suspensos, iniciou as atividades de avaliação dos documentos do invólucro nº 1 com o plano de 56 
comunicação publicitária e planilha com as pontuações e justificativas das razões para, após 57 
conclusão dos trabalhos, encaminhar o parecer à comissão permanente de licitação.  Em razão 58 
da celeridade na tramitação do processo solicitada pelo Presidente do CFC, Zulmir Ivânio Breda, 59 
esta câmara acompanhará o rito processual para assegurar a celeridade do processo, porém 60 
sem comprometer a regularidade do processo licitatório. iii) sistema eletrônico de informação 61 
(SEI): a inoperância do sistema devido ao ataque cibernético impediu o acesso aos autos do 62 
processo de contratação dos serviços de telefonia móvel e prejudicou a assinatura do contrato 63 
de forma tempestiva. O pagamento foi efetivado à operadora TIM S/A, considerando a prestação 64 
de serviços executada, o valor global estimado do contrato e a nota de empenho emitida. 5 – 65 
Contabilidade: O Vice-presidente Sérgio Faraco compartilhou o trabalho que está sendo 66 
realizado para refazimento dos registros contábeis no Sistema da Contabilidade. Informou que 67 
está sendo realizada uma força tarefa para atualização dos dados. Até o momento, foram 68 
concluídos os lançamentos realizados até o mês de abril e a previsão de finalização e 69 
normalização segue até o mês de agosto. Comunicou, ainda, o recebimento da Nota Técnica da 70 
Coordenadoria de Controle Interno com considerações sobre a prestação de contas e o relato 71 
integrado. As unidades organizacionais estão fazendo os ajustes devidos que, tão logo 72 
concluído, o Relato Integrado será encaminhado aos conselheiros desta Câmara e à Câmara de 73 
Controle Interno e ao Plenário do mês de agosto para deliberação. A previsão para envio ao 74 
TCU é até o dia 31 de agosto de 2020. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a 75 
reunião foi encerrada às 12 horas e trinta minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Eunice 76 
Rosa de Melo dos Santos, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Brasília, 14 de 77 
julho de 2020. Visto:  78 
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