
SEQ. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO /
 RENOVAÇÃO

FORMA DE 
CONTRATAÇÃO 

PREVISTA

VALOR ESTIMADO DA 
CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO
CONTAS CONTÁBEIS PROJETO UNIDADE 

DEMANDANTE

MÊS DA NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

1 Serviço de assinatura de banco de imagens e vídeos
Subisidiar as demandas de produção de artes (cards, banners, flyers, e-mails mkt, relatórios, etc.) e de vídeo 
(animações/edições) com vídeos, imagens e vetores.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$23.000,00 6.3.1.3.02.01.039 3017 DEMIDIA JANEIRO

2 Renovação de domínios do CFC no Registro.br Garantir ao CFC a propriedade do domínio cfc.org.br já internet. RENOVAÇÃO DISPENSA R$600,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 CGTI JANEIRO

3 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.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$50.000,00 6.3.1.3.02.01.011 5004 DEGEP JANEIRO

4 Serviços de tradução
A  contratação se justifica em razão da necessidade de realização, pelo CFC, de contatos institucionais com 
representantes de entidades internacionais que mantêm parceria com o Conselho Federal de Contabilidade.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$120.500,00 6.3.1.3.02.01.016

3003                            
4003                   

4004 e                       
2008/256

COTEC JANEIRO

5 Assinatura de jornas, revistas periódica e Boletim IOB
Assisnaturas de jornais e  revistas periódicas  para acompanhamento do panorama político, econômico e social do 
Brasil e do mundo,  e assinatura do  Boletim IOB para ter acesso às informações técnicas na àrea Contabil e afins.

CONTRATAÇÃO
DISPENSA 

/INEXIGIBILIDADE
R$30.000,00 6.3.1.3.02.01.039 3009 SEBIB JANEIRO

6

Registro de Preço para contratação de empresa especializada na 
fabricação de Cartão de identificação, para a confecção de Carteira 
de identidade do Profissional da Contabilidade, conforme estabelece 
a Resolução CFC nº 1.624/2021, e as especificações e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência. 

O Decreto Lei nº 9.294/1946 destaca que, a todo profissional registrado, será entregue uma carteira de identidade 
profissional, numerada e visada no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 
A Resolução CFC nº 1.624/2021, que dispõe sobre a Carteira de identidade do profissional, concedeu ao profissional a 
opção de escolha quanto aos modelos de carteiras de identidade: físico ou digital. Sendo o modelo digital 
confeccionado e distribuído gratuitamente e o modelo físico, confeccionado e emitido somente após o recolhimento 
da taxa de carteira.
A solicitação e fabricação de carteira de identidade profissional no modelo físico é um direito do profissional da 
contabilidade registrado em Conselho Regional de Contabilidade (CRC), conforme disposto na Resolução CFC n° 
1.624/2021.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$305.000,00  6.3.1.3.01.01.004 1001 COREG JANEIRO

7 Serviços de vigilância desarmada
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. 

RENOVAÇÃO PREGÃO R$500.000,00 6.3.1.3.02.01.009 5008 COLOG JANEIRO

8 Sistema de Auditoria

O Sistema de Auditoria, Riscos e Compliance tem o objetivo de atender as demandas da Auditoria Interna e do 
Programa de integridade do CFC, de forma a sistematizar e aperfeiçoar a estrutura de Governança do Sistema 
CFC/CRCs.
A demanda por aperfeiçoamento das atividades, centralização e padronização, prima pela melhoria na qualidade das 
informações, bem como a redução do tempo de respostas aos riscos identificados pelo Comitê de Gestão de Riscos 
do CFC e pela Auditoria.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$49.608,00 6.3.1.3.02.01.005 5026 CCI FEVEREIRO

9 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.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$60.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI FEVEREIRO

10 Contratação de uma conta para disponibilizar serviços para o 
sistema IOS.

Necessidade de oficializar o CFC como proprietário de aplicativos disponibilizados na Apple Store para acesso de 
usuários.

RENOVAÇÃO DISPENSA R$1.000,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 CGTI FEVEREIRO

11

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

CONTRATAÇÃO PREGÃO #REF! 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI FEVEREIRO

12
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
criação de ilustrações para a Revista Brasileira de Contabilidade 
(RBC), editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A Revista Brasileira de Contabilidade (RBC) é uma publicação do Conselho Federal de Contabilidade. A RBC é uma 
publicação técnica e tem como objetivo divulgar artigos com atributos técnico-contábeis, transmitindo estudos e 
experiências profissionais. Os artigos veiculados na RBC não necessitam apontar, necessariamente, para uma única 
direção doutrinária ou técnica, dentro do espírito de respeito à liberdade de opinião, que é um dos alicerces do 
Conhecimento (libertas academica). Para a divulgação de matérias técnicas na RBC, impõe-se que seu conteúdo seja 
de natureza relevante para a profissão contábil, enfocando tanto a Contabilidade propriamente dita quanto 
disciplinas ou temas afins, de efetivo interesse para a profissão. 22 A Revista Brasileira de Contabilidade (RBC) é uma 
publicação bimestral. Cada edição contempla uma entrevista e/ou uma reportagem e 6 (seis) artigos.

RENOVAÇÃO DISPENSA R$14.245,46 6.3.1.3.02.01.044 3017 DEMIDIA FEVEREIRO

13 Contratação de empresa especializada em sonorização, iluminação e 
projeção.

Realizar a Solenidade de Posse da nova Diretoria do CFC - Gestão 2022-2024. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$17.500,00 6.3.1.3.02.01.022 3013/313 DEPEV FEVEREIRO

14 Contratação de empresa especializada em iluminação. Realizar a Solenidade de Posse da nova Diretoria do CFC - Gestão 2022-2024. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$15.000,00 6.3.1.3.02.01.022 3013/313 DEPEV FEVEREIRO
15 Contratação de empresa especializada em projeção. Realizar a Solenidade de Posse da nova Diretoria do CFC - Gestão 2022-2024. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$15.000,00 6.3.1.3.02.01.022 3013/313 DEPEV FEVEREIRO
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16 Contratação de serviços de mestre de cerimônias para eventos Realizar a Solenidade de Posse da nova Diretoria do CFC - Gestão 2022-2024. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$13.000,00 6.3.1.3.02.01.022 3013/313 DEPEV FEVEREIRO

17 Contratação de locação de ambulância Realizar a Solenidade de Posse da nova Diretoria do CFC - Gestão 2022-2024. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.500,00 6.3.1.3.02.01.022 3013/313 DEPEV FEVEREIRO
18 Locação de espaço para realização de evento. Realizar a Solenidade de Posse da nova Diretoria do CFC - Gestão 2022-2024. CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$20.000,00 6.3.1.3.02.01.027 3013/313 DEPEV FEVEREIRO

19 Contratação de ambientação do espaço contratado para evento Realizar a Solenidade de Posse da nova Diretoria do CFC - Gestão 2022-2024. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$14.500,00 6.3.1.3.02.01.022 3013/313 DEPEV FEVEREIRO

20 Contratação de serviços de 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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$763.000,00

 6.3.1.3.02.01.008 
6.3.1.3.02.01.007         
6.3.1.3.02.01.021          

5008 COLOG FEVEREIRO

21 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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$40.788,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG FEVEREIRO

22 Manutenção do Sistema de Alarme e Incendio
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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$59.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG FEVEREIRO

23 Aquisição do Chiller e bombas (ar condicionado) Substituição do equipamento obsoleto pelo uso diário e prolongado (+ de 20 anos) CONTRATAÇÃO PREGÃO R$300.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG FEVEREIRO

24 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.

RENOVAÇÃO INEXIGILIDADE R$48.000,00 6.3.1.3.02.01.002 5002 CGTI MARÇO

25
Contratação de 36 (trinta e seis) identificadores digitais, Digital 
Object Identifier (DOI), para os artigos da Revista Brasileira de 
Contabilidade (RBC), publicados nas 6 (seis) edições do ano de 2021.

Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação:
a) aumentar o conceito (pontuação) da RBC atribuído pela CAPES;
b) obter identificadores persistentes para publicações;
c) aumentar a visibilidade e o acesso dos documentos publicados;
d) possibilitar a transformação de citações em links navegáveis;
e) identificar publicações que referenciam a publicação em questão;
f) promover a persistência do endereçamento na Web, caso o material precise ser movido ou rearranjado;
g) integrar formatos de dados, de modo que uma publicação em PDF, impressa ou em HTML, possua o mesmo 
identificador;
h) atualizar dinamicamente os metadados, aplicativos e serviços, promovendo a recuperação de metadados 
atualizados;
i) extender funcionalidades associadas aos nomes DOI, tais como participação em novos serviços colaborativos, 
detecção de plágio e verificação de atualização de versão dos documentos identificados.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$864,00 6.3.1.3.02.01.039 3006 DECOM MARÇO

26 Contratação de 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.

RENOVAÇÃO DISPENSA R$50.000,00 6.3.1.3.02.01.010 5004 DEGEP MARÇO

27 Aquisição de vales-transporte para empregados 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 Mobilidade e Transporte do DF, não será possível a 
contratação de outras empresas.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$13.300,00 6.3.1.1.01.03.001 2013 Depes MARÇO

28 Aquisição de vales-transporte para 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 Mobilidade e Transporte do DF, não será possível a 
contratação de outras empresas.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$38.100,00 6.3.1.3.02.01.013 2013 Depes MARÇO

29

Contratação de serviços técnico-especializados destinados à 
elaboração de prova, organização, planejamento, impressão, 
logística de distribuição, leitura/digitalização, aplicação e correção 
das provas do Exame Suficiência e do Exame de Qualificação Técnica 
(EQT) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

O Exame de Suficiência é um dos requisitos necessários para os bacharéis em Ciências Contábeis que se formaram 
após a publicação da Lei n.º 12.249, de 14 de junho de 2010, que altera o Decreto-Lei n.º 9.295, de 27 de maio de 
1946, com regulamentação estabelecida na Resolução CFC n.º 1.486/2015, registrarem-se como Contadores em CRC.
O Exame de Qualificação Técnica (EQT) tem como objetivo o registro de contadores no Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes (CNAI) e registro no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis (CNPC) do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), instituídos pela NBC PA 13 (R3) e pela NBC PP 02, respectivamente. 
Considerando a transferência do EQT para a Vice-presidência de Registro foi aprovada a contratação única de 
empresa para a realização dos dois exames, tendo em vista a singularidade do processo.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$4.900.000,00 6.3.1.3.02.01.032 1008 COREG MARÇO

30 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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$6.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG MARÇO

31 Aquisição de bandeiras  para os mastros Reposição das bandeiras para hasteamento na entrada do orgão e plenário. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.000,00 6.3.1.3.01.01.005 5013 COLOG MARÇO
32 Recarga dos extintores Prevenção contra incêndio, em conformidade com as normas de segurança INMETRO. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$4.000,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 COLOG MARÇO

33 Contratação da Imprensa Nacional
Publicar os atos normativos no Diário Oficial da União, editado pela Imprensa Nacional em cuprimento a Constituição 
Federal, art. 37.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$425.000,00 6.3.1.3.02.01.040 3018/3,5,9 e 132 COAD MARÇO
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34 Renovação do contrato com a empresa Vamos Parcelar - Cartão de 
Crédito

Oferecer mais um meio de pagamento para os profissionais contabilidade e buscar redução da inadimplência. RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$0,00 - 5008 CDOPE ABRIL

35 Aquisição de estação de trabalho a fim de atender às necessidades 
do  CFC

Renovar o parque de informática conforme previsão no SGI e PDTI. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$300.000,00 6.3.2.1.03.01.006 5010 CGTI ABRIL

36
Fornecimentode licença de software AS A SERVICE (SAAS) para 
monitoramento e acompanhamento integrado do legislativo e 
executivo federal.

Acompanhamento das proposições legislativas que dizem respeito ao profissional da contabilidade. RENOVAÇÃO PREGÃO R$18.500,00 6.3.2.1.05.01.002 5010 COPI ABRIL

37 Impressos gráficos
Atender as demandas do CFC de impressos gráicos como convites, certificados, livros e relatórios especiais caso 
necessário.

CONTRATAÇÃO ADESÃO ARP R$50.000,00 6.3.1.3.02.01.044 3017/11 DEMIDIA ABRIL

38 Aquisição de material bibliográfico Renovação e atualização do acervo da Biblioteca do CFC.  CONTRATAÇÃO PREGÃO R$35.000,00 6.3.2.1.03.01.008 3009 SEBIB ABRIL

39

Contratação de organismo de certificação de sistemas acreditados 
pelo Inmetro, com a finalidade de atestar a conformidade do 
sistema gestão da qualidade do Conselho Federal de Contabilidade, 
com os requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 e certificação 
na norma ABNT NBR ISO 37001:2017

Manutenção das certificações ISO 9001 e 37001 e do Sistema de Gestão Integrado RENOVAÇÃO PREGÃO R$66.095,95 6.3.1.3.02.01.001 5017 DIREX ABRIL

40 Serviço de Data Center

Contratação dos serviços ora especificados, são vitais para o cumprimento dos objetivos institucionais do CFC e
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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$11.000.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI ABRIL

41 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

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$50.000,00 6.3.1.3.02.01.029 5010 CGTI ABRIL

42 Renovação de garantia de servidores (*)
Os servidores do CFC foram adquiridos com garantia, porém, considerando que as mesmas estão vencendo, faz-se 
necessária a renovação.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$70.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI ABRIL

43 Aquisição de crachás de identificação
Contratação de empresa especializada em impressão de crachás funcionais, visando a identificação e segurança do 
corpo funcional do CFC

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.000,00 6.3.1.3.01.01.005 5004 DEGEP ABRIL

44 Instalação de estrutura de madeira para montagem da galeria de ex-
presidentes.

Em 2021 o CFC completou 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.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$75.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5007 DEPEV ABRIL

45 Assessoria Jurídica Trabalhista
Contratação de sociedade de advogados para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica trabalhista visando 
auxiliar o CFC na interpretação de matérias trabalhista.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$126.000,00 6.3.1.3.02.01.003 5001 COAD ABRIL

46
Licença de uso do software OREV, cuja funcionalidade fundamental 
é a utilização para auditoria, segurança, compliance e governança de 
TI

Necessidade de proteção de dados pessoais e sensíveis, o CFC necessita de solução que atenda à LGPD e às medidas 
de auditoria, fornecendo informações detalhadas sobre acessos a todo tipo de arquivo, não somente em meio digital 
mas também impresso, a qualquer tempo e com granularidade suficiente que permita pronta ação das equipes de 
segurança, a fim de mitigar um possível vazamento de informações e/ou fraude iminentes.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$300.000,00 6.3.2.1.05.01.002 5010 CGTI MAIO

47 KVM e Switch (equipamentos de informática) 

Por meio do sistema helpdesk, o DEINF identifica problemas de funcionamento em equipamentos e aplicações 
diversas.
Portanto, a aquisição desses referidos equipamentos torna-se fundamental e essencial para a continuidade das 
atividades administrativas, técnicas e finalística assim como para o bom desempenho das atividades institucionais, e 
garantindo, assim, satisfação dos usuários e da população assistida. Também possibilitará uma maneira 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.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$80.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI MAIO

48

Licenciamento da solução de automação de processos para 
Conselhos Profissionais (Infox eCP), incluindo a subscrição da 
plataforma Infox BPM em sua versão Corporate Edition, para até 
1.000 usuários nomeados internos em 1 (uma) instância de 
produção, contendo: Garantia de atualização tecnológica e 
fornecimento de novas versões de caráter corretivo, evolutivo ou 
ambos; Restabelecer o funcionamento normal desejado da 
plataforma em razão da ocorrência de erros, falhas, defeitos ou 
problemas, ou seja, realizar Manutenções Corretivas. E Realizar 
Manutenções Perfectivas, que são aquelas com a finalidade de 
melhorar o desempenho das aplicações ou a sua manutenibilidade.

Contratação de plataforma de automação de processos para Conselhos Profissionais
(Infox eCP), a fim de tornar eletrônicos os processos administrativos de fiscalização no âmbito do CFC e CRCs. 

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$1.000.000,00 6.3.2.1.05.01.002 5002 COFIS MAIO
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49

Serviços de Consultoria: Compreende o serviço de consultoria 
técnica para atendimento de demandas não cobertas pelos demais 
serviços ofertados, considerando Apoio em configuração de 
ambientes; 4 capacitações do produto Infox e.CP, com participação 
de até 8 pessoas em cada turma; Apoio técnico em análise, 
desenvolvimento, administração de banco de dados; Customizações 
não passíveis de serem medidas em Pontos de Função.

Contratação de plataforma de automação de processos para Conselhos Profissionais
(Infox eCP), a fim de tornar eletrônicos os processos administrativos de fiscalização no âmbito do CFC e CRCs. 

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$100.000,00 6.3.1.3.02.01.002 5002 COFIS MAIO

50

Serviços de suporte ao usuário: Service desk de 2º nível para 
resolução de dúvidas relacionadas:
i) Aos processos automatizados;
ii) Às funcionalidades customizadas.

Contratação de plataforma de automação de processos para Conselhos Profissionais
(Infox eCP), a fim de tornar eletrônicos os processos administrativos de fiscalização no âmbito do CFC e CRCs. 

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$120.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 COFIS MAIO

51

Serviços de suporte técnico: Prover serviços de monitoramento e 
gerenciamento da solução Infox eCP e da sua infraestrutura de 
software (sistema operacional, servidor de aplicações, servidor web, 
banco de dados e plataforma Infox BPM), hospedada em nuvem 
pública.

Contratação de plataforma de automação de processos para Conselhos Profissionais
(Infox eCP), a fim de tornar eletrônicos os processos administrativos de fiscalização no âmbito do CFC e CRCs. 

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$200.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 COFIS MAIO

52

Serviços de hospedagem de sistema: Hospedar a solução Infox eCP 
em plataforma de nuvem pública, dimensionando e
parametrizando os recursos necessários e suficientes para suportar 
os acessos dos usuários internos e externos do CONTRATANTE, além 
do adequado armazenamento de todos os dados, informações e 
documentos dos processos automatizados.

Contratação de plataforma de automação de processos para Conselhos Profissionais
(Infox eCP), a fim de tornar eletrônicos os processos administrativos de fiscalização no âmbito do CFC e CRCs. 

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$720.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 COFIS MAIO

53 Voucher de e-CPF e e-CNPJ

A utilização de certificado digital do tipo SSL (e-CNPJ) para o Conselho Federal de Contabilidade possibilitará a 
autenticidade e integridade dos servidores do CFC. No âmbito do Sistema CFC/CRCs, a certificação digital do tipo e-
CPF é utilizada para diversos fins, entre os quais: tramitação eletrônica de documentos oficiais, conferir sigilo e 
privacidade, controle de acesso a sistemas, assinaturas de peças processuais, prover identificação do remetente de 
mensagens, garantia de não repúdio a formulários, mensagens ou documentos eletrônicos assinados digitalmente 
entre outros.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$12.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5010 CGTI MAIO

54 Plano de assistência médica
Manutenção do contrato de prestação de serviço de assistência de saúde médica para os empregados do CFC e 
dependentes legais.

CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO R$2.443.531,20 6.3.1.1.01.03.003 2013 DEGEP MAIO

55 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)

RENOVAÇÃO PREGÃO R$3.000.000,00 6.3.1.3.02.01.018 2010 CCOM MAIO

56

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. 

RENOVAÇÃO DISPENSA R$0,00 6.3.1.3.02.01.005 2013 DEPES MAIO

57 Manutenção Central Telefônica Manutenção e suporte necessário para o pleno funcionamento da estrutura de telefonia existente no CFC RENOVAÇÃO DISPENSA R$9.000,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 COLOG MAIO

58 Abastecimento da frota de veículos Manutenção das atividades de transporte, garantindo a prestação de serviços e as atribuições institucionais. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$34.285,00 6.3.1.3.01.02.001 5012 COLOG MAIO

59 Telefonia fixa
Necessidade de manter em funcionamento os serviços de telefonia fixa do CFC para atendimento dos objetivos 
institucionais do orgão.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$50.000,00 6.3.1.3.02.01.036 5006 COLOG MAIO

60 Contratação Licenciamento da plataforma de automação de 
processos para Conselhos Profissionais (Infox eCP). (única vez)

Contratação de plataforma de automação de processos para Conselhos Profissionais
(Infox eCP), a fim de tornar eletrônicos os processos administrativos de fiscalização no âmbito do CFC e CRCs. 

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$2.300.000,00 6.3.2.1.05.01.002 5002 COFIS MAIO

61
Subscrição da plataforma Infox eCP, incluindo atualizações de 
caráter corretivo e
evolutivo, e suporte ao usuário administrador (42.000/mês)

Contratação de plataforma de automação de processos para Conselhos Profissionais
(Infox eCP), a fim de tornar eletrônicos os processos administrativos de fiscalização no âmbito do CFC e CRCs. 

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$504.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 COFIS MAIO

62

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

Aquisição necessária para atender às neessidades específicicas dos deficientes e cumprir os dispositivos legais no que 
tange à acessibilidade.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$8.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI JUNHO

63 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.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$600.000,00 6.3.2.1.03.01.006 5010 CGTI JUNHO

64 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

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$30.000,00 6.3.1.3.01.01.014 5004 DEGEP JUNHO
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65 Plano de assistência odontológica
Manutenção do contrato de prestação de serviço de assistência odontológica para os empregads do CFC e 
dependentes legais.

RENOVAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO R$ 33.141,30  6.3.1.1.01.03.004 2013 DEGEP JUNHO

66 Contratação de consultoria e assessoria em licitações e contratos 
administrativos

Subsidiar a CPL e os Pregoeiros em suas decisões. CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$32.000,00 6.3.1.3.02.01.002 3009 DELIC JUNHO

67 Aquisição de 5 (cinco) registradores eletrônicos de Ponto, conforme 
especificações da Portaria MTE n.º 1.510/2010.

Atualmente, o CFC possui 3 (três) registradores eletrônicos de ponto que estão em funcionamento desde 2010 
(Madis) e 2012 (Digicon) e que já apresentam problemas recorrentes. 
Assim, a substituição dos REPs e a aquisição de mais duas unidades tem por objetivo modernizar os equipamentos e 
assegurar o devido registro de ponto por parte dos empregados, garantindo assim o cumprimento desta obrigação 
conforme determinação do Ministério do Trabalho.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$7.500,00 6.3.2.1.03.01.002 5009 DEPES JUNHO

68

Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução 
tecnológica (software) de Gestão e Governança para conformidade 
com a Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), mediante cessão de uso, incluindo suporte técnico e auxílio 
às atividades de conformidade à LGPD, com vistas à adequação do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) ao disposto na Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais

Otimizar 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.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$275.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5028 DIREX JUNHO

69 Restauração e higienização de livros Preservação e conservação das obras raras do acervo da Biblioteca do CFC. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$21.500,00 6.3.1.3.02.01.002 3009 SEBIB JUNHO
70 Aquisição de sistema de câmera digital Substituição de equipamento obsoleto intalado no edificio CFC. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$20.000,00 6.3.2.1.03.01.002 5008 COLOG JUNHO
71 Aquisição de canecas e garrafas - produtos sustentáveis Atendimento ao PLS e norma ISO de sustentabilidade. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$7.000,00 6.3.1.3.01.01.013 2013 COLOG JUNHO

72 Limpeza dos reservatórios de água Manutenção dos padrões de potabilidade, proporcionando qualidade a água fornecida aos funcionários e usuários CONTRATAÇÃO DISPENSA R$8.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG JUNHO

73 Seguro carros
Cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão e incêndio, visando resguardar o 
CFC. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$6.000,00 6.3.1.3.02.01.023 5012 COLOG JUNHO

74
Contratação de serviços de confecção de adesivos para para 
identificação de lixeiras de coleta seletiva e de caixas de 
armazenamento de materiais.  

Atendimento do PLS, PGRS e demais legislações ambientais referentes à segregação de resíduos sólidos, orgânicos, 
indiferenciados e recicláveis do CFC.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.000,00 6.3.1.3.02.01.044 3017 COLOG JUNHO

75 Telefonia móvel / 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.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$20.000,00  6.3.1.3.02.01.036 
6.3.1.3.02.01.037 

5006 COLOG JUNHO

76

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 contingência 
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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$40.000,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 CGTI JULHO

77 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. 

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$50.000,00 6.3.2.1.05.01.002 5010 CGTI JULHO

78 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
eventos por demanda.

Criar novas rotinas de contratações do departamento visando o não fracionamento de despesas. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$200.000,00 6.3.1.3.02.01.022 NOVO DEPEV JULHO

79 CEB Abastecimento essencial para o funcionamento do orgão. RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$600.000,00 6.3.1.3.02.01.032 5008 COLOG JULHO

80 Contratação de serviços de apoio administrativo 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).

RENOVAÇÃO PREGÃO R$1.431.469,44 6.3.1.3.02.01.048 5001 COAD JULHO

81 Contratação de serviços de apoio administrativo
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 ou sem previsão no PCS 
(secretária, técnico em contabilidade e estatístico) para atender as diversas UOs. 

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$500.000,00 6.3.1.3.02.01.048 5001 COAD JULHO

82 Contratação de cessao de uso de Sistema de Gestão Gestão de 
Pessoas

Contratar sistema integrado de Gestão de Pessoas, envolvendo o módulo trabalhista (folha de pagamento), 
concessão de benefícios, treinamento, avaliação de desempenho e medicina e segurança no trabalho.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$1.100.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 COAD JULHO

83 Serviços de coleta de lixo reciclável A  contratação se justifica visando atender a legislação pertinente ao tema. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$17.600,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG JULHO

84

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.

RENOVAÇÃO INEXIGILIDADE R$800.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI AGOSTO
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85 Assinatura da ferramenta eletrônica Banco de Preços
Agilizar a captação de preços para a instrução dos processos licitatórios do CFC, facilitando os procedimento de 
cotação e estimativa de preços, com informações confiáveis e atualizadas, reduzindo o tempo da tramitação dos 
processos licitatórios e promovendo um melhor atendimento às demandas do CFC

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$23.000,00 6.3.2.1.05.01.002 5010 CGTI AGOSTO

86
Contratação de empresa para a confecção de 4 (quatro) troféus para 
a Premiação Olivio Koliver, relacionado à Revista Brasileira de 
Contabilidade (RBC).

Fomentar a produção e a disseminação do conhecimento em contabilidade com um prêmio concedido ao melhor 
artigo selecionado dentre os publicados na Revista Brasileira de Contabilidade (RBC), editada pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC).

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.250,00 6.3.1.3.01.01.019 3006 DECOM AGOSTO

87 Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo
Adquirir material para substituição dos equipamentos existentes que encontram-se defasados pelo uso e 
atualização/modernização do estúdio de gravação e produção de vídeos.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$100.000,00 6.3.2.1.03.01.002 5009 DEMIDIA AGOSTO

88

Contratação de consultoria do Sistema de Gestão da Qualidade do 
Conselho Federal de Contabilidade, baseado nas normas ABNT NBR 
ISO 9001:2015; NBR ISO 14001:2015, 37001:2017 e 45001:2018 e 
auditoria baseada nas normas ABNT NBR ISO 9001:2015 e 
37001:2017

Manutenção do Sistema de Gestão Integrado RENOVAÇÃO PREGÃO R$51.000,00 6.3.1.3.02.01.002 5017 DIREX AGOSTO

89 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. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$30.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG AGOSTO

90 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.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$3.400,00 6.3.1.3.02.01.031 5012 COLOG AGOSTO

91 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 RENOVAÇÃO DISPENSA R$7.200,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 COLOG AGOSTO

92 Transporte de Cargas Continuidade das atividades funcionais do CFC no que tange transporte rodoviário e aéreo de cargas e encomendas. RENOVAÇÃO PREGÃO R$100.000,00 6.3.1.3.02.06.005 5001 COLOG AGOSTO

93
Contratação de escritório Advocatício especializado para defesa do 
CFC no Inquérito Administrativo CADE e Procedimento 
Administrativo SEAE 

Previsão orçamentária para continuidade de pagamento de 5 parcelas do Contrato 33/2021 com a Nasser Sociedade 
de Advogados, com a finalidade de prestação serviços de consultoria e assessoria jurídica em defesa do  Conselho 
Federal de Contabilidade nos processos em tramitação perante o CADE e a SEAE.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$180.000,00 6.3.1.3.02.01.003 501 DIREX AGOSTO

94 Assessoria Jurídica Trabalhista para atuação na defesa do CFC em 
judicial

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

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$31.335,90 6.3.1.3.02.01.003 5001 COAD AGOSTO

95 Material de expediente e diversos 
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  funcionamento das atividades funcionais da 
entidade.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$117.000,00

 6.3.1.3.01.01.001
6.3.1.3.01.01.002 
6.3.1.3.01.01.006
6.3.1.3.01.01.008 
6.3.1.3.01.01.011 
6.3.1.3.01.01.012 
6.3.1.3.01.01.013 
6.3.1.3.01.01.016 
6.3.1.3.01.01.017  

5013 COLOG SETEMBRO

96

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de Clipping de mídia digital , rádio e televisão, por meio de 
rastreamento de informações em tempo real, 12 horas por dia e 7 
dias por semana, de matérias veiculadas na mídia impressa (jornais, 
revistas e web) sobre assuntos de interesse do Conselho Federal de 
Contabilidade e da profissão contábil, bem como o envio de alertas 
de notícias.

O Conselho Federal de Contabilidade, atuando na articulação e implementação de políticas voltadas para promover o 
desenvolvimento da profissão contábil, primando pela ética e qualidade da prestação dos serviços, realizando o 
registro e a fiscalização de profissionais e organizações contábeis, necessita ter acesso às notícias, em tempo real, 
sobre os temas ligados à sua área de atuação, bem como a repercussão de ações e programa que implementa.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$26.000,00 6.3.1.3.02.01.002 3017 DECOM SETEMBRO

97

Contratação de empresa para migração da Revista Brasileira de 
Contabilidade (RBC) para o  Periódicos em Nuvens ( hospedagem do 
SEER/OJS, manutenção da plataforma e suas atualizações de versão 
e backups)

Necessidade de disponibilização da RBC em Open Journal Systems (OJS) pronto para uso com manutenção por uma 
equipe especializada, com atualização para novas versões e possibilidade de múltiplas cópias de segurança (backup) 
armazenadas em locais geograficamente distintos pelo menos uma vez por dia. Suporte técnico em relação a 
problemas/requisitos da instalação. Servidor  dimensionado para atender o crescimento do periódico, sem perda de 
qualidade. Dispensa preocupações com a expansão da infraestrutura de TI devido ao crescimento da revista. 
Endereço gratuito no formato .emnuvens.com.br e possibilidade de uso de endereços da própria revista ou 
instituição (ex: http://.instituicao.br). Serviço de envio de e-mail para troca de mensagens da equipe editorial com 
corpo de avaliadores e autores, além das notificações disponíveis pelo OJS. Plugins adicionais pré-instalados para 
clientes do Periódicos em Nuvens.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 (SUB 12) DECOM SETEMBRO

98 Aquisição de mobiliário Mobiliário para modernização do almoxarifado e depósitos do patrimonio CONTRATAÇÃO PREGÃO R$500.000,00 6.3.2.1.03.01.001 5009 COLOG SETEMBRO

99 Aquisição de gêneros alimentícios (café e açucar)
Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o  funcionamento das atividades funcionais da 
entidade.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$20.000,00 6.3.1.3.01.01.015 5013 COLOG SETEMBRO

100 CAESB Abastecimento essencial para o funcionamento do orgão. RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$130.000,00 6.3.1.3.02.01.033 5008 COLOG SETEMBRO

101 Assessoria Jurídica Trabalhista para atuação na defesa do CFC em 
judicial

 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

RENOVAÇÃO PREGÃO R$31.335,90 6.3.1.3.02.01.003 5001 COAD SETEMBRO
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102 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   .

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$40.000,00 6.3.1.3.01.01.008 5010 CGTI OUTUBRO

103 Encadernação de livros/folhetos/Dissetações/Teses Encadernação de livros, folhetos ou disseratações/tese visando a preservação do materia bibliográfico. CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.500,00 6.3.1.3.02.01.046 3009 SEBIB OUTUBRO

104 Aquisição de balança digital Atendimento do PLS e atividades do processo de eliminação de documentos CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.500,00 6.3.2.1.03.01.001 5009 COLOG OUTUBRO

105 Seguro predial
Conservação do patrimônio público, visando prevenir a entidade de eventuais danos causados por sinistros.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.000,00 6.3.1.3.02.01.024 5008 COLOG OUTUBRO

106 Contratação de serviços de brigada de incêndio
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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$1.100.000,00 6.3.1.3.02.01.009 5008 COLOG OUTUBRO

107 Aquisição da frota de veículos Renovação da frota de veículos do CFC. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$1.000.000,00 6.3.2.1.03.01.005 5011 COLOG OUTUBRO

108 Material Hidraulico
Reposição do estoque do almoxarifado do CFC, materiais para manutenção predial, com o intuito de manter o 
adequado funcionamento do orgão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$10.000,00 6.3.1.3.01.01.012 5008 COLOG OUTUBRO

109 Material Eletrico
Reposição do estoque do almoxarifado do CFC, materiais para manutenção predial, com o intuito de manter o 
adequado funcionamento do orgão.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$20.000,00 6.3.1.3.01.01.010 5013 COLOG OUTUBRO

110 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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$38.382,65 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG OUTUBRO

111 Contratação de serviços de desinsetização e dedetização
Proporcionar ambiente saudável para o desempenho das atividades essenciais e administrativas do CFC, sem a 
presença indesejável de insetos e roedores.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$7.000,00 6.3.1.3.02.01.008 5008 COLOG OUTUBRO

112 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.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$2.118,96 6.3.2.1.05.01.002 5001 PROJUR OUTUBRO

113 Serviços contínuos de outsourcing de impressão, cópia com 
fornecimento de equipamentos 

Disponibilizar impressoras às diversas Uos para atender as demandas na impressão de documentos RENOVAÇÃO PREGÃO R$100.000,00 6.3.1.3.02.01.045 5001 CGTI NOVEMBRO

114

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de apoio técnico na área de comunicação social e relacionamento 
com a imprensa, em âmbito nacional, visando posicionar programas 
e projetos institucionais do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
perante a sociedade.

Necessidade de contratação de empresa para prestação de serviços na área de comunicação social e relacionamento 
com a mídia, tendo em vista a necessidade de apoio em ações de assessoria de imprensa, visando a uma 
comunicação mais eficiente com os públicos de interesse específico da instituição e, principalmente, com toda a 
sociedade. Aprimorar o relacionamento do CFC com os veículos de comunicação – jornais, revistas, sites, rádios e 
emissoras de televisão –, criando oportunidades de divulgação de matérias jornalísticas que difundam o trabalho do 
Conselho na mídia especializada ou nos grandes veículos de massa.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$349.443,56 6.3.1.3.02.01.002 3017 DECOM NOVEMBRO

115 Software Sophia - Gerenciamento das atividades  da Biblioteca do 
CFC

 É por meio do Software Sophia que controlamos os procedimentos administrativos e técnicos da Biblioteca do CFC e 
disponibilizamos as informações aos usuários via web.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$21.500,00 6.3.1.3.02.01.005 3009 SEBIB NOVEMBRO

116 Fábrica de Softwares

A Tecnologia da Informação (TI) é, cada vez mais um fator crítico de sucesso para as organizações, atuando como 
braço estratégico e fornecendo subsídios para tomadas de decisão.
Por dispor de um quadro próprio limitado de profissionais especializados em tecnologia da informação (TI), as 
atividades de concepção, projeto, desenvolvimento, sustentação, teste,
integração, implantação, documentação e metrificação de sistemas de informação precisam ser realizadas com a 
estrutura de uma Fábrica de Software, para atender o alto volume de demandas do CFC.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$5.500.000,00 6.3.2.1.05.01.002 5002 CGTI DEZEMBRO

117 Serviço Especializado de Pesquisa e Assessoramento Imparcial em 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) (GARTNER).

Proporcionar à equipe de TI melhorar a eficiência e a segurança dos projetos, a qualidade dos produtos de software, 
o uso pleno das tecnologias e a visão da governança dos serviços oferecidos aos profissionais da contabilidade e à 
sociedade. 

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$700.000,00 6.3.1.3.02.01.002 5002 CGTI DEZEMBRO

118 Agente de Integração (Estágio e aprendiz) Contratação de agente de integração para intermediação de estágio e aprendiz CONTRATAÇÃO PREGÃO R$24.600,00 6.3.1.3.02.01.012 2013 DEGEP DEZEMBRO

119 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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$54.000,00 6.3.1.3.02.01.017 3017 CCOM DEZEMBRO

120

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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$1.576.087,50 6.3.1.1.01.03.002 2013 Depes DEZEMBRO

121 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.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.600,00 6.3.1.3.02.01.031 5012 COLOG DEZEMBRO

122 Postagens de correspondências institucionais Continuidade das atividades funcionais do CFC no que tange as postagens de documentos e encomendas oficiais. RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$180.000,00 6.3.1.3.02.01.035 5006 COLOG DEZEMBRO

123 Reforma do edificio Necessidade de reparos e manutenções preventivas e corretivas no edificio sede do CFC. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$3.000.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5007 COLOG DEZEMBRO
124 Manutenção do gerador de energia Abastecimento de energia em casos de falta pela concessionárias RENOVAÇÃO PREGÃO R$7.000,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 COLOG DEZEMBRO
125 Empresa para coleta de lixo e PGRS Atendimento à Lei nº 5610/2016 CONTRATAÇÃO DISPENSA R$12.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG DEZEMBRO
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126

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.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$6.068.859,18
 6.3.1.3.02.04.001                               
6.3.1.3.02.04.002  
6.3.1.3.02.04.003 

DIVERSOS DEPAD DEZEMBRO

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.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$150.000,00 6.3.1.3.02.01.011 5005 DEGEP FEVEREIRO A DEZEMBRO
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