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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 EXCLUIR

O processo foi cancelado em virtude do evento 

ter sido realizado no Instituto Serzedello (TCU) 

de forma não onerosa.

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 EXCLUIR

A contratação foi cancelada em virtude do 

convênio firmado entre o CFC/TRF4 para de 

fornecimento da plataforma gratuita do SEI 

JULGAR. O CFC será o piloto para implantação e 

utilização do sistema para depois ser 

disponibilizado para todos os CRCs.

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 EXCLUIR

A contratação foi cancelada em virtude do 

convênio firmado entre o CFC/TRF4 para de 

fornecimento da plataforma gratuita do SEI 

JULGAR. O CFC será o piloto para implantação e 

utilização do sistema para depois ser 

disponibilizado para todos os CRCs.

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 EXCLUIR

A contratação foi cancelada em virtude do 

convênio firmado entre o CFC/TRF4 para de 

fornecimento da plataforma gratuita do SEI 

JULGAR. O CFC será o piloto para implantação e 

utilização do sistema para depois ser 

disponibilizado para todos os CRCs.

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 EXCLUIR

A contratação foi cancelada em virtude do 

convênio firmado entre o CFC/TRF4 para de 

fornecimento da plataforma gratuita do SEI 

JULGAR. O CFC será o piloto para implantação e 

utilização do sistema para depois ser 

disponibilizado para todos os CRCs.

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 EXCLUIR

A contratação foi cancelada em virtude do 

convênio firmado entre o CFC/TRF4 para de 

fornecimento da plataforma gratuita do SEI 

JULGAR. O CFC será o piloto para implantação e 

utilização do sistema para depois ser 

disponibilizado para todos os CRCs.

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 EXCLUIR

A contratação foi cancelada em virtude do 

convênio firmado entre o CFC/TRF4 para de 

fornecimento da plataforma gratuita do SEI 

JULGAR. O CFC será o piloto para implantação e 

utilização do sistema para depois ser 

disponibilizado para todos os CRCs.

ALTERAÇÕES - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2022

ANEXO I
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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 EXCLUIR

A contratação foi cancelada em virtude do 

convênio firmado entre o CFC/TRF4 para de 

fornecimento da plataforma gratuita do SEI 

JULGAR. O CFC será o piloto para implantação e 

utilização do sistema para depois ser 

disponibilizado para todos os CRCs.

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 EXCLUIR

Considerando a reformulação do Depes, com a 

designação de novo gestor na UO e a 

necessidade de priorização de capacitação da 

equipe do Departamento de Pessoal, o CFC 

decidiu manter o registro de ponto em 

formulário impresso até o primeiro trimestre 

de 2023. A aquisição dos registradores de 

pontos ficará consignado no PAC do próximo 

ano

82
Contratação de cessão de uso de Sistema de 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 EXCLUIR

Considerando a alteração na estrutura do 

Departamento Pessoal com a designação de 

novo gerente para ocupar a UO (Depes), a 

contratação do Sistema de Gestão de Pessoas 

precisou ser postergada para 2023, visando 

priorizar em 2022 a capacitação do gestor nas 

atividades que envolvem a área de DP.

103 Encadernação de livros/folhetos/Dissertações/Teses

Encadernação de livros, folhetos ou 

dissertações/tese visando a preservação do 

matéria bibliográfico. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.500,00 6.3.1.3.02.01.046 3009 SEBIB OUTUBRO EXCLUIR

Até o primeiro semestre de 2022 não foi 

recebida demanda para realização dos serviços 

de encadernação de livros, folhetos ou 

dissertações/teses, razão pela qual foi 

solicitada sua exclusão.

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 EXCLUIR

Considerando constar no Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (PDTI) do CFC a 

terceirização de pessoal de TI, deu-se como 

encerrado o processo para a contratação de 

Fábrica de Soft wares, para que a equipe de 

planejamento foque no estudo para a 

contratação de mão de obra especializada em 

tecnologia da informação.

46

Solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças à 

base de dados não estruturados, abrangendo centro de dados, 

endpoint e proteção, incluindo garantia, serviço de instalação e 

treinamento, visando ampliar o nível de capacidade do 

Conselho Federal de Contabilidade em relação ao combate a 

ameaças cibernéticas.

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 MODIFICAR OBJETO
Alinhar objeto ao Documento de Formalização 

de Demanda (DFD) do processo licitatório.
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68

Aquisição de solução informatizada de privacidade, 

governança, riscos e compliance, na modalidade software 

como serviço (SaaS), contemplando apoio técnico para 

operação na adequação do CFC à Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD), operação assistida, suporte e treinamento sobre 

as soluções (ferramentas) implantadas, a fim de atender às 

necessidades do Conselho Federal de Contabilidade.

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 CGTI JUNHO
MODIFICAR OBJETO E 

UNIDADE DEMANDANTE

Alinhar objeto ao Documento de Formalização 

de Demanda (DFD) do processo licitatório.

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).

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$1.431.469,44 6.3.1.3.02.01.048 5001 COAD JULHO

MODIFICAR FORMA 

CONTRATAÇÃO/

RENOVAÇÃO

A atual contratada UP Ideias não concordou 

com a renovação do contrato nº 20/2020. O 

CFC iniciou novo processo de contratação que  

está tramitando pelo SEI sob o  nº 

90796110000019.000005/2022-48.

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.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$1.100.000,00 6.3.1.3.02.01.009 5008 COLOG OUTUBRO

MODIFICAR FORMA 

CONTRATAÇÃO/

RENOVAÇÃO

O contrato atingiu os 60 (sessenta) meses 

limites estabelecidos em lei, portanto há a 

necessidade de contratar novamente.

29

Contratações de serviços técnico-especializados destinados à 

elaboração de prova, organização, planejamento, impressão, 

logística de distribuição, leitura/digitalização e aplicação das 

provas do Exame de Suficiência 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.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$ 3.959.000,00 6.3.1.3.02.01.011 1002 COREG MAIO

DIVIDIR OBJETO EM 

DUAS CONTRATAÇÕES 

DISTINTAS

Inicialmente estava prevista a contratação para 

o Exame de Suficiência e Exame de Qualificação 

Técnica (EQT) no mesmo processo, contudo os 

exames seguiram em contratações distintas 

para melhor prestação dos serviços.

128

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico-

especializados destinados à elaboração de provas, organização, 

planejamento, impressão, logística de distribuição, 

leitura/digitalização, aplicação e correção das provas de 2 

(duas) edições do Exame de Qualificação Técnica (EQT). 

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$1.320.000,00 6.3.1.3.02.01.011 1008 COREG MARÇO

DIVIDIR OBJETO EM 

DUAS CONTRATAÇÕES 

DISTINTAS

Inicialmente estava prevista a contratação para 

o Exame de Suficiência e Exame de Qualificação 

Técnica (EQT) no mesmo processo, contudo os 

exames seguiram em contratações distintas 

para melhor prestação dos serviços.

129

Prestação de serviço de processamento de dados, consistindo 

na disponibilização de consulta as bases de dados dos sistemas 

CPF e CNPJ, conforme convênio de fornecimento de 

informações cadastrais firmado entre a Receita Federal do 

Brasil e o CFC.

Atualização da base cadastral dos CRCs. CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$ 6.000,00 6.3.1.3.02.01.037 1001 COREG MAIO INCLUIR
Continuação da atualização da base cadastral 

do Sistema CFC/CRCs.

130
Locação de imóvel para a função de escritório de 

representação do CFC, em Aracaju/SE.

A contratação visa instalar escritório de 

representação do CFC na cidade de Aracaju/SE, 

para finalidades institucionais naquela cidade.  

Considerando que muitos dos trabalhos 

realizados pela presidência podem ser realizados 

na cidade de sua residência, é importante a 

locação de um imóvel comercial para que o 

Presidente possa despachar assuntos de 

interesses desta entidade, da sociedade e da 

classe contábil.

CONTRATAÇÃO DISPENSA 42.000,00   6.3.1.3.02.01.027 3013/313  COLOG JUNHO INCLUIR

No cenário sanitário mundial vivenciado nos 

últimos anos, verificou-se que muitos trabalhos 

podem ser realizados de forma remota, por 

videoconferência. Portanto, manter um 

escritório na cidade de origem do Presidente 

possibilitará um ambiente laboral mais 

adequado às atividades de representação, sem 

necessariamente se fazer presente na sede do 

CFC, em Brasília/DF. 
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131

Contratação de serviços especializados de capacitação para 

atuação das Assessorias Jurídicas dos Conselhos de 

Contabilidade (Federal e Regionais) em sindicância e processo 

administrativo disciplinar em conselhos de fiscalização 

profissional.

Capacitar e preparar as unidades de 

assessoramento jurídico para atuar como vetores 

de orientação e atuação em questões que 

envolvem o desenvolvimento da atividade 

correcional nos Conselhos de Contabilidade.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$17.499,90 6.3.1.3.02.01.011 3015 PROJUR JUNHO INCLUIR

Com apoio da atual gestão, optou-se pela 

modalidade de curso presencial (in company) 

em matéria com poucos especialistas 

disponíveis no mercado, fato que retardou a 

inserção no plano de contratações.

Não havia também ordem de prioridade para a 

realização do treinamento em razão da 

retomada gradual das atividades do CFC. 

132

Aquisição da Norma ABNT ISO 45001:2018 - Sistema de gestão 

de saúde e segurança ocupacional - Requisitos com orientação 

para uso.

Estudo da norma para posterior certificação na 

mesma.
CONTRATAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO
R$ 500,00 6.3.2.1.03.01.008 3009 DIREX AGOSTO INCLUIR

Aquisição da Norma ABNT ISO 45001:2018, 

para estudo e posterior certificação.

133

Contratação de empresa para prestar serviços de consultoria e 

auditoria baseada na norma ABNT ISO 27001:2013 - Tecnologia 

da informação - Técnicas de segurança - Sistema de gestão da 

segurança da informação.

Contratação de consultoria e auditoria interna 

para posterior certificação na referida norma.
CONTRATAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO R$  67.133,33 6.3.1.3.02.01.001 5017 DIREX AGOSTO INCLUIR

Aprimorar os processos de segurança da 

informação do CFC.

134
Aquisições de 12 normas da ABNT, específicas para área de 

eventos.

Contratação de normas para aprimoramento e 

implantações de novos procedimentos de rotinas, 

e controles de documentos da área de eventos.

CONTRATAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO
R$ 1.523,20 6.3.2.1.03.01.008 3009 DEPEV AGOSTO INCLUIR

Contratação de normas para aprimoramento e 

implantações de novos procedimentos de 

rotinas, e controles de documentos da área de 

eventos.

135

Contratação de prestadora de serviços especializada no 

fornecimento e instalação de 17 (dezessete) aparelhos de ar 

condicionado tipo split, modelo cassete hidrônico (trocador de 

calor para água gelada), capacidade refrigeração 24.000 BTU/H, 

tensão 220 V, frequência 60 Hz e demais peças necessárias a 

ser instalado no sistema de água gelada existente.

Melhorar o desempenho da estrutura central de 

ar condicionado do edifício do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC), situado no SAUS Quadra 

05 Lote 03 Bloco J, Ed. CFC, Brasília/DF.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$235.205,09 6.3.1.3.02.01.030 R$5.008,00 COLOG SETEMBRO INCLUIR

Melhorar o funcionamento do sistema de 

climatização do edifício sede do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), aproveitando a 

circulação de água gelada do sistema existente. 

Tais equipamentos, apesar de não terem sido 

instalados, estão previstos no projeto original 

do sistema.

136

Contratação de empresa para fornecimento de serviço de 

Eleição WEB com sistema eletrônico eleitoral via internet, 

alocação de infraestrutura para sua execução, carga de dados, 

envio de SMS, atendimento personalizado aos eleitores e 

monitoramento das eleições eletrônicas para o pleito de 2023 

dos CRCs.

Oferecer infraestrutura necessária para organizar 

todo o processo eleitoral dos CRCs, a fim de 

garantir a participação efetiva dos profissionais 

quanto ao direito de voto.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$800.000,00 6.3.1.3.02.01.005 2009 CGTI DEZEMBRO INCLUIR

Necessidade de contratação ainda no exercício 

corrente, tendo em vista as fases a serem 

cumpridas do processo eleitoral.

137

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de auditoria de sistemas web para realização do pleito eleitoral 

dos CRCS de 2023.

Assegurar o grau de confiança e credibilidade, 

garantindo mais segurança, transparência e 

imparcialidade por parte do Sistema CFC/CRCs no 

processo de eleição. 

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$40.000,00 6.3.1.3.02.01.001 2009 CGTI DEZEMBRO INCLUIR

Necessidade de contratação ainda no exercício 

corrente, tendo em vista as fases a serem 

cumpridas do processo eleitoral.

138 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

2008/256

COTEC DEZEMBRO INCLUIR

A ata de registro de preço irá vencer em 

dezembro/2022 e precisará de novo contrato 

para não haver a interrupção do serviço 

prestado.

139
Contratação de serviços de desenvolvimento e sustentação de 

aplicações de software.

Possibilitar o atendimento das necessidades do 

CFC, a entrega dos benefícios pretendidos, a 

aplicação de boas práticas e a aderência 

tecnológica para o desenvolvimento de sistemas 

de aplicações.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$3.000.000,00 6.3.2.1.05.01.002 5002 CGTI DEZEMBRO INCLUIR
Esse processo substituirá a contratação da 

fábrica de softwares, que foi cancelado.

140

Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços continuados de suporte técnico, por meio de 

estabelecimento de Central de Serviços, observando as 

melhores práticas de serviços de TIC (ITIL).

Possibilitar o atendimento especializado, 

dedicado e tempestivo para os usuários dos 

sistemas informatizados oferecidos pelo CFC 

(EPC, SEI, Decore, Coaf, entre outros)

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$2.000.000,00 6.3.2.1.05.01.002 5002 CGTI DEZEMBRO INCLUIR

Necessidade de atendimento ao usuário 

externo para acesso e utilização dos sistemas 

informatizados para os profissionais da 

contabilidade e CRCs. Atualmente, esse 

atendimento é feito pelos analistas de TI, que, 

no caso, deveriam estar dedicados ao 

desenvolvimento de novas soluções e 

manutenção das aplicações já existentes.
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141

Contratação de solução de rede local sem fio (Wi-Fi), 

compreendendo o fornecimento de pontos de acesso  (Access 

Points - AP), solução de gestão e controle, instalação e 

configuração, com garantia on-site, para atender às 

necessidades do CFC.

Possibilitar melhoria no serviço de rede sem fio 

do CFC, aumento da velocidade de transmissão e 

expansão da cobertura da rede sem fio com 

aumento quantitativo dos pontos de acesso.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$400.000,00 6.3.2.1.03.01.006 5002 CGTI DEZEMBRO INCLUIR

Houve um aumento exponencial na utilização 

de Wi-Fi do CFC, o que tem trazido inconstância 

no sinal e a impossibilidade de atendimento a 

todos os usuários navegarem de forma 

satisfatória. 

142 Perito Trabalhista.

Contratação de Perito Trabalhista para atuar na 

defesa do CFC mediante a elaboração de cálculos 

trabalhistas nas ações que estão tramitando nas 

Vara do Trabalho em Brasília/DF.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$15.000,00 6.3.1.3.02.01.003 5001 COAD DEZEMBRO INCLUIR

Necessidade de Contratação de Perito 

Trabalhista para atuar na defesa do CFC 

mediante a elaboração de cálculos trabalhistas 

nas ações que estão tramitando nas Vara do 

Trabalho em Brasília/DF no exercício corrente 

de 2022.
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