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1 Prestação de Serviço de 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. 

RENOVAÇÃO R$500.000,00 JANEIRO 6.3.1.3.02.01.009 5008 COLOG

2
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica 
do escritório de representação CFC em Aracaju/SE.

Abastecimento essencial para o funcionamento e manutenção de
imóvel comercial na cidade Aracaju/SE, para despachos institucionais,
cidade de residência do Presidente do CFC.

CONTRATAÇÃO R$6.000,00 JANEIRO 6.3.1.3.02.01.032 5001 COLOG

3 Atualização da licença de uso do pacote Office 365 E3.

A subscrição das licenças de solução de TI completa um conjunto de
medidas essenciais para a modernização da área de Tecnologia da
Informação do CFC, na busca de sustentação e continuidade dos
sistemas de informação implantados, redução de custos, redução de
ociosidade de recursos, agilidade na implantação de novas soluções de
TI e foco nas atividades finalísticas do CFC.

RENOVAÇÃO R$438.991,39 JANEIRO 6.3.2.1.05.01.002 5010 CGTI

4 Aquisição de balança.
Realizar pesagem dos documentos produzidos no CFC a serem
descartados.

CONTRATAÇÃO R$1.837,23 JANEIRO 6.3.2.1.03.01.002 5009 COLOG

5

Prestação de serviço de coleta, armazenamento, 
transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição 
final de Resíduos Sólidos Classe I (Perigosos) e Classe II-A 
e II-B (Não-perigosos - orgânicos, indiferenciados e 
recicláveis).

Realizar o devido tratamento e destinação final ambientalmente
adequado aos resíduos.

CONTRATAÇÃO R$17.321,83 JANEIRO 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG

6 Aquisição de materiais elétricos. Abastecimento do setor de manutenção do ed. CFC. CONTRATAÇÃO R$17.598,84 JANEIRO 6.3.1.3.01.01.010 5013 COLOG

7 Aquisição de materiais hidráulicos. Abastecimento do setor de manutenção do ed. CFC. CONTRATAÇÃO R$17.596,84 JANEIRO 6.3.1.3.01.01.012 5013 COLOG

8

Serviço de 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 CFC 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 R$1.340.375,00 JANEIRO 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI

9
Prestação de serviços de coleta seletiva de lixo orgânico 
indiferenciado e reciclável.

Atendimento à Lei n.º 5610/2016 e demais normativos no que tange a
coleta de lixo.

CONTRATAÇÃO R$17.600,00 FEVEREIRO 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG

10
Aquisição de gêneros alimentícios (água / café / açúcar / 
adoçante).

Abastecimento do almoxarifado do CFC, material indispensável para o
funcionamento das atividades funcionais da entidade.

CONTRATAÇÃO R$30.000,00 FEVEREIRO 6.3.1.3.01.01.015 5013 COLOG

11
Prestação de serviços de manutenção da frota de veículos 
do CFC.

Manutenção preventiva, corretiva, periódica e substituição de peças
desgastadas pelo uso, visando maior qualidade no funcionamento dos
veículos institucionais e segurança  para os usuários.

CONTRATAÇÃO R$30.000,00 FEVEREIRO
6.3.1.3.02.01.031 
6.3.1.3.01.02.001 
6.3.1.3.01.02.002

5012 COLOG

12 Locação de veículos.
Possibilitar o transporte de representação de forma célere e eficiente,
atendendo as demandas da Instituição.

CONTRATAÇÃO R$68.400,00 FEVEREIRO 6.3.1.3.02.01.026 5012 COLOG

R$100.000,00 6.3.1.3.02.01.007 5001 COLOG
R$580.000,00 6.3.1.3.02.01.008 5008 COLOG
R$180.000,00 6.3.1.3.02.01.021 5001 COLOG

14
Prestação de serviços de criação de ilustrações para a 
Revista Brasileira de Contabilidade (RBC), editada pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

As ilustrações são no formato 3D e visam agregar valor à publicação a
RBC que é uma revista técnica com o objetivo de divulgar artigos
técnico-contábeis. São ilustrações concernentes ao tema proposto em
cada artigo.

CONTRATAÇÃO R$19.000,00 FEVEREIRO 6.3.1.3.02.01.044 3018/12 DECOM

15
Prestação de serviços de manutenção do sistema de 
detecção de alarme e incêndio (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.

CONTRATAÇÃO R$70.000,00 FEVEREIRO 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG

16 Presação de serviços de manutenção dos elevadores.
Manutenção preventiva e corretiva para os elevadores do órgão visando
oferecer segurança, disponibilidade, confiabilidade e aumento da vida
útil na operação dos equipamentos.

RENOVAÇÃO R$50.000,00 FEVEREIRO 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG

17 Prestação de serviços de reforma do edifício CFC.
Necessidade de reparos e manutenções preventivas e corretivas no
edifício sede do CFC.

CONTRATAÇÃO R$3.500.000,00 MARÇO 6.3.1.3.02.01.030 5007 COLOG

18 Assinatura de jornais, revistas periódicas 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 R$20.000,00 MARÇO 6.3.1.3.02.01.039 3009 SEBIB

19
Renovação do Contrato com a empresa Pronto Paguei - 
Cartão de Crédito.

Oferecer um meio adicional de pagamento de débitos de profissionais
e organizações contábeis, com o propósito de buscar reduzir a
inadimplência dos CRCs.

RENOVAÇÃO R$0,00 MARÇO - 1006 CDOPE 

20 Renovação da Blade dos Servidores. Necessidade de atualização das blades do CPD do CFC. CONTRATAÇÃO R$300.000,00 MARÇO 6.3.2.1.03.01.006 5010 CGTI

21 Serviços do Sistema de Eleição/votação via web.
Contratar a empresa para disponibilizar sistema eletrônico de WEB
para a realização da eleição dos CRCs , em cumprimento aos
normativos.

CONTRATAÇÃO R$990.000,00 MARÇO 6.3.1.3.02.01.005 2009 CDOPE

22 Confecção de carteiras profissionais no modelo físico.
Registro de Preço para contratação de empresa especializada na
confecção de Carteira de Identidade do Profissional da Contabilidade,
em cumprimento a Resolução CFC nº 1.624/2021.

CONTRATAÇÃO R$400.000,00 MARÇO 6.3.1.3.01.01.004 1001 COREG

ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2023 

Serviços de terceirização de atividades operacionais de 
conservação e limpeza (Garçon fixo e sob demanda, 
Servente de limpeza / encarregado de limpeza / jauzeiro e 

13 RENOVAÇÃO FEVEREIRO
Prestação de serviços de limpeza e conservação predial, recepção, 
atendimento telefônico e garçom, de forma continuada, com regime de 
dedicação de mão de obra exclusiva e fornecimento de todos os 
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23 Serviços de segurança e medicina do trabalho.
Assegurar o cumprimento das normas regulamentadoras relativas a
segurança e medicina do trabalho do Ministério do Trabalho.

CONTRATAÇÃO R$50.000,00 MARÇO 6.3.1.3.02.01.010 5004 DEGEP

24 Serviço de suporte - certificação digital.

A manutenção da contratação é necessária para assegurar a
assinatura digital com padrão ICP-Brasil para garantir que o
documento eletrônico não sofra alterações, bem como cumprir o
comando da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

RENOVAÇÃO R$43.020,00 MARÇO 6.3.1.3.02.01.005 5010 CGTI

25 Aquisição do Windows Server.
Reaparelhar a infraestrutura de TI utilizada para a sustentação dos
sistemas de informação do CPD do CFC.

CONTRATAÇÃO R$250.000,00 MARÇO 6.3.2.1.05.01.002 5010 CGTI

26 Contratar a Imprensa Nacional.
Publicar os atos normativos no Diário Oficial da União, editado pela
Imprensa Nacional, em cumprimento ao art. 37 da Constituição Federal
e art. 11º do Decreto 9.215/2017.  

RENOVAÇÃO R$500.000,00 MARÇO 6.3.1.3.02.01.040
3018/3, 3018/5, 

3018/9, 
COAD

27 Prestação de Serviços de Recarga dos extintores.
Prevenção contra incêndio, em conformidade com as normas de
segurança do CBM/DF e INMETRO.

CONTRATAÇÃO R$5.000,00 MARÇO 6.3.1.3.02.01.029 5008 COLOG

28 Prestação de serviços de 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.

CONTRATAÇÃO R$6.000,00 MARÇO 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG

29

Contratação de empresa para prestação de serviço 
especializado de capacitação destinado à atuação das 
Assessorias Jurídicas dos Conselhos de Contabilidade 
(Federal e Regionais).

O treinamento visa capacitar e preparar a Assessoria Jurídica dos 
Conselhos de Contabilidade na emissão de pareceres nos processos 
de licitação e contratos administrativos, frente a nova diretriz definido 
pela Lei 14.133/2021, em cumprimento ao Planejamento Estratégico do 
Sistema CFC/CRCs.

CONTRATAÇÃO R$30.000,00 MARÇO 6.3.1.3.02.01.011 3015/14 PROJUR

30 Aquisição de smartphones android.

A aquisição em tela busca ferramental de hardware para munir a
equipe técnica do DEINF com equipamentos similares aos que os
usuários utilizam para operações as soluções providas pelo CFC, com
o intuito de melhorar a qualidade do produto final e do serviço de
suporte ao usuário, nos mais diversos tipos e tamanhos de aparelhos
existentes no mercado.

CONTRATAÇÃO R$5.000,00 MARÇO 6.3.2.1.03.01.002 5010 CGTI

31 Aquisição de mesa de som e alto falantes.

A aquisição visa modernizar a qualidade do som do plenário visando
assegurar o pleno atendimento às reuniões realizadas no ambiente,
disponibilizando assim os recursos tecnológicos necessários para a o
cumprimento das atividades dos grupos que necessitam utilizar o
espaço.

CONTRATAÇÃO R$50.000,00 ABRIL 6.3.2.1.03.01.002 5009 COLOG

32 Aquisição de nobreak.
Assegurar o funcionamento ininterrupto dos servidores,
independentemente da falta de energia elétrica.

CONTRATAÇÃO R$200.000,00 ABRIL 6.3.2.1.03.01.002 5010 CGTI

33 Aquisição de antivírus.
Possibilitar a segurança contra malwares, vírus e worms, capazes de
comprometer a segurança, a integridade e a disponibilidade dos
equipamentos do CFC.

CONTRATAÇÃO R$74.400,00 ABRIL 6.3.2.1.05.01.002 5010 CGTI

34 Contratação de Datacenter.

A manutenção da contratação de Datacenter é necessária para
hospedar aplicativos e dados essenciais em ambiente seguro com
todos os recursos necessários para garantir a segurança,
monitoramento, disponibilidade, confidencialidade dos dados
armazenados em alta perfornance e continuidade garantida dos
serviços e da normalização dos processos em caso de
indisponibilidade.

RENOVAÇÃO R$6.790.126,64 ABRIL 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI

35
Renovação do Contrato com a empresa Vamos Parcelar - 
Cartão de Crédito.

Oferecer um meio adicional de pagamento de débitos de profissionais
e organizações contábeis, com o propósito de buscar reduzir a
inadimplência dos CRCs.

RENOVAÇÃO R$0,00 ABRIL - 1006 CDOPE 

36 Serviço de restauração e higienização de livros.
Preservação e conservação das obras raras do acervo da Biblioteca do
CFC. 

CONTRATAÇÃO R$50.000,00 ABRIL 6.3.1.3.02.01.002 3009 SEBIB

37 Serviço de auditoria e perícia. Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos. RENOVAÇÃO R$194.959,90 ABRIL 6.3.1.3.02.01.001 5017 DIREX

38
Contratação de serviços de Análise de Vulnerabilidades e 
Teste de Penetração (Pentest). 

A contratação possibilitará avaliar a segurança da informação através
de testes de intrusão (pentest), contemplando os sistemas hospedados
na infraestrutura computacional sob responsabilidade do CFC, seus
sistemas, aplicativos e serviços disponibilizados na Internet.

CONTRATAÇÃO R$50.000,00 ABRIL 6.3.1.3.02.01.005 5010 CGTI

39

Prestação de serviços técnico-especializados na elaboração 
de prova, organização, planejamento, impressão, logística 
de distribuição, 
leitura/digitalização e aplicação das provas do Exame de 
Suficiência do CFC.

Realizar o Exame de Suficiência em cumprimento a legislação. RENOVAÇÃO R$3.959.000,00 ABRIL 6.3.1.3.02.01.011 1002 DEPEX-COREG

40 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 e edições) com
vídeos, imagens e vetores.

CONTRATAÇÃO R$60.000,00 ABRIL 6.3.1.3.02.01.039 3017 DEMIDIA

41
Aquisição de móveis e utensílios a fim de atender às 
necessidades do  CFC na gestão de eventos.

Atualmente o CFC não possui produtos utilizados em  eventos, com 
fácil armazenamento, motivo pelo qual será necessário as compras de 
mesas dobrabeis, cadeiras leves, utensílos copa e cozinha e toalhas, 
novos a fim de melhor servir os profissionais da contabilidade que 
visitam a sede do CFC, autoridades e demais convidados.

CONTRATAÇÃO R$25.000,00 ABRIL
6.3.2.1.03.01.004                  
6.3.2.1.03.01.001

3013 DEPEV
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42 Prestação de serviços de manutenção da central telefônica.
Manutenção e suporte necessário para o pleno funcionamento da
estrutura de telefonia existente no CFC.

CONTRATAÇÃO R$10.000,00 MAIO 6.3.1.3.02.01.029 5008 COLOG

43 Aquisição de ferramenta de alto desempenho (Low Code).

Necessária a contratação, pois o low-code possibilita acelerar a criação
de soluções a partir de moldes predefinidos onde é possível incorporar
um pouco de código para customizar até certo ponto o
desenvolvimento.

CONTRATAÇÃO R$600.000,00 MAIO 6.3.2.1.05.01.002 5010 CGTI

44 Aquisição de servidor.
Reaparelhar a infraestrutura de TI utilizada para a sustentação dos
sistemas de informação do CPD do CFC.

CONTRATAÇÃO R$100.000,00 MAIO 6.3.2.1.03.01.006 5010 CGTI

45 Prestação 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 (técnico em secretariado, técnico em bibliotecário e
estatístico) para atender as diversas UOs. 

CONTRATAÇÃO R$800.000,00 MAIO 6.3.1.3.02.01.048 5001/109 COAD

46
Licença de software de Auditoria, Gerenciamento de Risco 
e Compliance, na modalidade SaaS.

A contratação visa atender as demandas do Programa de integridade
do CFC, de forma a sistematizar e integrar a Governança do Sistema
CFC/CRCs, que possui em sua estrutura, dentre outros, a Auditoria
Interna, o Controle Interno e a Comissão de Gestão da Governança
Organizacional do CFC.

RENOVAÇÃO R$47.511,55 MAIO 6.3.1.3.02.01.005 5026 CCI

47
Prestação de serviço de assistência de saúde médica para 
os empregados do CFC e dependentes legais.

Manutenção do contrato de prestação de serviços de assistencia de
saúde médica (plano de saúde) para os empregados, em cumprimento
a Política de Gestão de Pessoas.

RENOVAÇÃO R$2.000.000,00 MAIO 6.3.1.3.02.04.002 2013 DEGEP

48
Aquisição de equipamentos de informática por Compras 
Compartilhadas.

Pretende-se, por meio dessa contratação, otimizar e racionalizar as
compras públicas, referentes a equipamentos e aquisição de licenças
de TI. 

CONTRATAÇÃO R$5.000.000,00 MAIO 6.3.1.3.02.01.005 5022 CDOPE

49
Prestação de serviços de "Backup de Dados Seguro, 
Suporte e Assistência Técnica" para os arquivos do CFC.

Garantir a proteção das informações do ambiente tecnológico do CFC,
permitindo a segurança da informação, a replicação dos dados e a
recuperação em caso de perdas acidentais ou falhas no sistemas.

RENOVAÇÃO R$138.888,00 MAIO 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI

50

Prestação de serviços técnico-especializados na 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).

Realizar o Exame de Qualificação Técnica (EQT), em cumprimento aos
normativos do CFC.

RENOVAÇÃO R$1.392.600,00 MAIO 6.3.1.3.02.01.011 1008 DEPEX-COREG

51
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 R$3.500.000,00 MAIO 6.3.1.3.02.01.018 2010 DEMIDIA

52

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) - (ITSM).

Possibilitar o atendimento especializado, dedicado e tempestivo para os
usuários dos sistemas informatizados oferecidos pelo CFC (EPC, SEI,
Decore, Coaf, entre outros).

CONTRATAÇÃO R$1.000.000,00 MAIO 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI

53
Prestação 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 R$1.500.000,00 MAIO 6.3.2.1.05.01.002 5002 CGTI

54
Prestação de Serviços de Assistencia Odontológica (plano 
odontológico).

Manutenção do contrato de prestação de serviço de assistência 
odontológica para os empregados do CFC e dependentes legais, em 
cumprimento a Política de Gestão de Pessoas.

RENOVAÇÃO R$20.000,00 JUNHO 6.3.1.1.01.03.004 2013 DEGEP

55 Seguro de veículos.
Cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros, roubo, furto,
colisão e incêndio, visando resguardar o patrimônio do CFC. 

CONTRATAÇÃO R$6.000,00 JUNHO 6.3.1.3.02.01.023 5012 COLOG

56

Contratação de serviços de solução de software 
especializado para 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 R$7.000,00 JUNHO 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI

57 Locação de sala - Escritório de representação CFC/SE.
Locação e manutenção de imóvel comercial na cidade Aracajú/SE,
para despachos institucionais, cidade de residência do Presidente do
CFC.

RENOVAÇÃO R$50.000,00 JUNHO
6.3.1.3.02.01.027 
6.3.1.3.02.01.028

5001 COLOG

58

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.

Possibilitar melhoria no serviço de rede sem fio do CFC, aumento da
velocidade de tansmissão e expansão da cobertura da rede sem fio
com aumento quantitativo dos pontos de acesso.

CONTRATAÇÃO R$300.000,00 JUNHO 6.3.2.1.03.01.006 5010 CGTI

59
Aquisição de licenças de uso de software para 
monitoramento do legislativo executivo.

Contratação de empresa para fornecimento de licenças de software as
a service (saas) para monitoramento e acompanhamento integrado do
legislativo e executivo federal.

CONTRATAÇÃO R$18.500,00 JUNHO 6.3.2.1.05.01.002 5010 COPI

60 Abastecimento da frota de veículos do CFC.
Manutenção das atividades de transporte, garantindo a prestação de
serviços e as atribuições institucionais.

CONTRATAÇÃO R$20.000,00 JUNHO 6.3.1.3.01.02.001 5012 COLOG
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61 Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Fornecimento essencial de energia elétrica para o funcionamento do
edifício CFC.

RENOVAÇÃO R$600.000,00 JUNHO 6.3.1.3.02.01.032 5008 COLOG

62 Prestação de serviços de telefonia móvel / banda larga.
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 R$17.600,00 JUNHO
6.3.1.3.02.01.036 
6.3.1.3.02.01.037

5006 COLOG

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

CONTRATAÇÃO R$93.000,00 JUNHO

6.3.1.3.01.01.001 
6.3.1.3.01.01.002 
6.3.1.3.01.01.005 
6.3.1.3.01.01.006 
6.3.1.3.01.01.007 
6.3.1.3.01.01.008  
6.3.1.3.01.01.011  
6.3.1.3.01.01.013 
6.3.1.3.01.01.016 
6.3.1.3.01.01.017 
6.3.1.3.01.01.018 
6.3.1.3.01.01.019 
6.3.1.3.01.01.020

5013 COLOG

64 Contratação de software de plataforma de eventos.
Visa atender ao previsto na Lei n.º 12.249/2010, que define como
atribuições dos Conselhos de Contabilidade a promoção da educação
continuada.

CONTRATAÇÃO R$84.000,00 JULHO 6.3.2.1.05.01.002 3001 CDPROF

65
Locação de 1 (um) estande no XXIII USP International 
Conference in Accounting & XX Congresso USP de 
Iniciação Científica em Contabilidade.

Visa atender ao previsto na Lei n.º 12.249/2010, que define como
atribuições dos Conselhos de Contabilidade a promoção da educação
continuada.

CONTRATAÇÃO R$50.000,00 JULHO 6.3.1.3.02.01.026 3005 CDPROF

66
Aquisição de 5 (cinco) registradores eletrônicos de Ponto, 
conforme especificações da Portaria MTE n.º 1.510/2010.

Substituir os equipamentos que estão apresentando recorrentes 
problemas técnicos por registradores mais modernos, bem co cumprir 
as mormas do Ministério do Trabalho.

CONTRATAÇÃO R$7.000,00 JULHO 6.3.2.1.03.01.002 2013 DEPES

67 Prestação de serviços de tradução.
A  contratação se justifica em razão da necessidade de realização, pelo 
CFC, de contatos institucionais com representantes de entidades 
internacionais.

CONTRATAÇÃO R$45.000,00 JULHO 6.3.1.3.02.01.016 4003 E 4004 COTEC

68
Aquisição de equipamentos de informática (Estação de 
Trabalho, notebooks, monitores).

Renovar o parque de informática conforme previsão no SGI e PDTI. CONTRATAÇÃO R$100.000,00 JULHO  6.3.2.1.03.01.006 5010 CGTI

R$90.000,00 6.3.1.3.01.01.008
R$1.310,10 6.3.1.3.01.01.010

R$15.047,88 6.3.2.1.03.01.002
R$6.483,00 6.3.2.1.03.01.006

70
Prestação de serviços informatizados para 
acompanhamento de processos judiciais de interesse do 
Conselho Federal de Contabilidade. 

A ferramenta propiciará aos procuradores jurídicos o acompanhamento 
de processos judiciais de interesse do CFC nos órgãos oficiais.

CONTRATAÇÃO R$60.000,00 JULHO 6.3.2.1.05.01.002 5001/101 PROJUR

71
Prestação de serviços de encadernação de atas, portarias e 
resoluções, conforme as normas arquivísticas de guarda 
permanente, livros, folhetos ou dissertações/tese.

Encardernação de documentos em livros de capa dura, conforme as
normas vigentes, livros/folhetos/Dissetações/Teses, visando a
preservação do material bibliográfico. 

CONTRATAÇÃO R$4.000,00 JULHO 6.3.1.3.02.01.046 5001/110 COLOG

72 Contratação de 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.

CONTRATAÇÃO R$101.640,00 JULHO 6.3.1.3.02.01.003 5001/109 COAD

73

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de link dedicado de 200 Mbps full duplex com 
banda simétrica de acesso à internet para a rede do CFC, 
com fornecimento de material e serviços Anti-DDoS, e para 
contingência com prestação de serviços de acesso IP 
permanente, disponibilizado 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias na semana e 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias por ano.

Facilitar o acesso aos usuários internos, promovendo com eficácia os
serviços de TI e a integração com os CRCs, por meio da utilização de
serviços disponibilizados pelo CFC aos CRCs, aos profissionais da
contabilidade, à sociedade e aos usuários internos.

CONTRATAÇÃO R$14.312,50 JULHO 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI

74 Prestação de serviços de telefonia fixa.
Necessidade de manter em funcionamento os serviços de telefonia fixa
do CFC para atendimento dos objetivos institucionais do órgão.

CONTRATAÇÃO R$42.000,00 AGOSTO 6.3.1.3.02.01.036 5006 COLOG

75
Serviço de auditoria e perícia - auditoria interna e externa 
para as normas 14001, 45001 e 27001.

Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos. CONTRATAÇÃO R$160.000,00 AGOSTO 6.3.1.3.02.01.001 5017 DIREX

76

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 CFC e e da profissão 
contábil, bem como o envio de alertas de notícias.

O CFC 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 R$30.000,00 AGOSTO 6.3.1.3.02.01.018 3017/12 DECOM

77
Serviço de Assessoria Jurídica Trabalhista para atuação na 
defesa  judicial do CFC.

 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 R$17.553,62 AGOSTO 6.3.1.3.02.01.003 5001/109 COAD

Aquisição de periféricos de informática.

A aquisição dos periféricos é essencial para auxiliar na execução das 
atividades por meio dos equipamentos de informática, devendo ser 
adquiridos novos recursos para reposição ou atender novas demandas. 
São recursos dispositivo externo auxiliar (ou acessóario) usado para 
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78
Serviço de Assessoria Jurídica do Direito Imobiliário para 
atuação na defesa Judicial do CFC.

 Contratação de sociedade de advogados para prestar serviços de 
consultoria e assessoria jurídica do direito imobiliário visando atuar em 
defesa do CFC no Processo nº 0013654-88.2011.4.01.3400 em que o 
autor postula a reparação de danos patrimoniais ou a obrigação de 
fazer voltado a restauração de obra arquitetônica do Ed. sede do CFC.

RENOVAÇÃO R$60.000,00 AGOSTO 6.3.1.3.02.01.003 5001/101 PROJUR

79
Contratação de Voucher de certificados digitais (SSL, e-CPF 
e e-CNPJ).

Possibilitar a integridade e autenticidade dos colaboradores e sistemas
do CFC e possibiitar a assinatura de peças processuais, provendo
identificação do remetente por meio da certificação digital.

CONTRATAÇÃO R$1.000,00 AGOSTO 6.3.1.3.02.01.005 5010 CGTI

80 Prestação 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 R$2.835.855,62 AGOSTO 6.3.1.3.02.01.048 5001/109 COAD

81
Contratação de agente de integração para intermediação de 
estágio e aprendiz.

Manter o contrato com Agente de integração para intermediação das
contratações de estagiários e aprendizes.

RENOVAÇÃO R$35.500,00 AGOSTO 6.3.1.3.02.04.003 2013 DEGEP

82
Renovação  de certificados digitais (SSL, e-CPF e e-CNPJ) 
para o servidor.

Possibilitar a integridade e autenticidade dos colaboradores e sistemas
do CFC e possibiitar a assinatura de peças processuais, provendo
identificação do remetente por meio da certificação digital.

CONTRATAÇÃO R$2.000,00 AGOSTO 6.3.1.3.02.01.005 5010 CGTI

R$609.840,00 6.3.1.3.02.01.005
R$178.987,80 6.3.1.3.02.01.005

84
Prestação de serviços de  limpeza dos reservatórios de 
água potável e das caixas de gordura.

Manutenção dos padrões de potabilidade, proporcionando qualidade a
água fornecida aos funcionários e usuários, conforme legislação.

RENOVAÇÃO R$8.000,00 AGOSTO 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG

85 Assinatura da ferramenta eletrônica Banco de Preços.
A contratação visa facilitar e dar mais celeridade no processo de
cotaçao de preços para a instrução dos processos licitatórios do CFC,
em cumprimento à Lei de licitação.

CONTRATAÇÃO R$21.730,00 AGOSTO 6.3.1.3.02.01.005 5010 CGTI

86
Locação de 1 (um) estande no XIII Encontro Nacional da 
Mulher Contabilista, a ser realizado nos dias 20 a 22 de 
setembro de 2023, em Manaus/AM.

Visa atender ao previsto na Lei n.º 12.249/2010, que define como
atribuições dos Conselhos de Contabilidade a promoção da educação
continuada.

CONTRATAÇÃO R$200.000,00 SETEMBRO 6.3.1.3.02.01.026 3005 CDPROF

87
Aquisição de sistema de ar condicionado: chiller / bombas + 
motores / registros e válvulas de fluxo / tubulação / 
modernização de quadro elétrico, dentre outros.

Continuidade do projeto de melhoria do ar condicionado e aquisição do
segundo chiller e demais peças de modernização do sistema de ar
condicionado (fase 03).

CONTRATAÇÃO R$1.500.000,00 SETEMBRO 6.3.2.1.03.01.002 5009 COLOG

88 Aquisição de crachás funcionais de identificação.
Contratação de empresa especializada em impressão de crachás
funcionais para uso pelos empregados do CFC, em cumprimento a
política de Gestão de Pessoas.

CONTRATAÇÃO R$5.000,00 SETEMBRO 6.3.1.3.01.01.005 5004 DEGEP

89
Aquisição e confecção de uniformes para empregados do 
CFC.

Fornecimento de uniformes para os empregados ocupantes dos cargos
de auxiliar(manutenção/copa) e técnico
operacional(motorista/recepção), visa atender a Política de Gestão de
Pessoas do CFC.

CONTRATAÇÃO R$30.000,00 SETEMBRO 6.3.1.3.01.01.014 5004 DEGEP

90
Aquisição de empresa para execução do projeto 
arquitetônico da Galeria de Ex-presidentes.

O CFC irá á 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. 

CONTRATAÇÃO R$75.000,00 SETEMBRO 6.3.2.1.03.01.003 5008/115 DEPEV

91 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 R$150.000,00 SETEMBRO 6.3.2.1.03.01.002 5009 DEMIDIA

92 Serviços de webinar e streaming de áudio e vídeo. Atender as demandas do CFC de eventos on-line (lives  e webinars ). CONTRATAÇÃO R$50.000,00 SETEMBRO 6.3.1.3.02.01.019 3017 DEMIDIA

93 Prestação de serviços de lavagem/higienização 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 R$5.000,00 SETEMBRO 6.3.1.3.02.01.031 5012 COLOG

94
Aquisição de softwares de base destinados a operação do 
computador (sistemas operacionais, antivírus, editor de 
texto, pacote office).

Manter atualizada, continuamente, a infraestrutura tecnológica
(hardware e software) para o pleno desenvolvimento e fornecimento de
produtos e serviços de TI de qualidade e compatíveis com as
necessidades do CFC, do Sistema CFC/CRCs, dos profissionais da
contabilidade e da sociedade.

CONTRATAÇÃO R$87.649,08 SETEMBRO 6.3.1.3.05.01.002 5010 CGTI

95 Assinatura de licença de acesso ao portal Sollicita.
Subsídio à equipe de Licitações e equipes de planejamento acerca do
tema Licitações e Contratos administrativos com orientações e acesso à
jurisprudência, leis e normas.

CONTRATAÇÃO R$40.150,00 SETEMBRO 6.3.1.3.02.01.002 5017 DELIC

96
Locação de 1 (um) estande na 13ª Conferência Brasileira 
de Contabilidade e Auditoria Independente do IBRACON.

Visa atender ao previsto na Lei n.º 12.249/2010, que define como
atribuições dos Conselhos de Contabilidade a promoção da educação
continuada.

CONTRATAÇÃO R$50.000,00 SETEMBRO 6.3.1.3.02.01.026 3005 CDPROF

Contratação de empresa para o fornecimento contínuo de 
licenças de uso de Sistema Integrado de Gestão 

Manter Sistema Integrado de Gestão Empresarial de forma a garantir 
as atividades dos  processos de negócio existentes, possibilitando a 
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97
Aquisição de carrinho para transporte de processos e caixas 
de arquivo.

Aquisição de carrinho para transporte de processos do Seged. Utilizar
nas rotinas diárias dos setores visando a segurança do trabalhador em
atendimento à norma  ISO 45001:2018.

CONTRATAÇÃO R$1.000,00 SETEMBRO 6.3.2.1.03.01.002 5009 COLOG

98 Prestação de serviços de manutenção do banco capacitor.
Manutenção preventiva e corretiva do banco de capacitores
(150KVar/380 V com ampliação de 200KVar/380 V), incluindo a
substituição de peças danificadas (manutenção elétrica).

RENOVAÇÃO R$10.000,00 SETEMBRO 6.3.1.3.02.01.029 5008 COLOG

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

RENOVAÇÃO R$10.000,00 OUTUBRO 6.3.1.3.02.01.008 5008 COLOG

100 Prestação de serviço de brigada de incêndio.

Serviços contínuos de prevenção e combate a incêndio e pânico
(incluindo fornecimento de material de brigada), salvamentos, primeiros
socorros e evacuação de área, por meio de Bombeiro Civil (Brigada de
Incêndio).

RENOVAÇÃO R$1.200.000,00 OUTUBRO 6.3.1.3.02.01.009 5008 COLOG

101 Prestação de 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 promover a qualidade de vida no
trabalho.

CONTRATAÇÃO R$50.000,00 OUTUBRO 6.3.1.3.02.01.011 5004 DEGEP

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

CONTRATAÇÃO R$5.000,00 OUTUBRO 6.3.1.3.02.01.024 5008 COLOG

103
Prestação de serviços de limpeza dos dutos do ar 
condicionado.

Manutenção e garantia da qualidade do ar interno no edifício do CFC e
atender a LEI n.º 13.589/2018 (limpeza dos dutos de ar condicionado).

RENOVAÇÃO R$40.000,00 OUTUBRO 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG

104
Prestação de serviços de manutenção do sistema de ar 
condicionado. 

Manutenção da qualidade do ar, atender às exigências legais,
proporciona o bem-estar dos colaboradores que trabalham diariamente
no edifício do CFC.

CONTRATAÇÃO R$100.000,00 OUTUBRO 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG

105
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto do 
escritório de representação CFC em Aracaju/SE.

Abastecimento essencial para o funcionamento e manutenção de
imóvel comercial na cidade Aracaju/SE, para despachos institucionais,
cidade de residência do Presidente do CFC.

RENOVAÇÃO R$3.000,00 OUTUBRO 6.3.1.3.02.01.033 5001 COLOG

106 Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
Fornecimento essencial de água e esgoto para o funcionamento do
edifício CFC.

RENOVAÇÃO R$120.000,00 OUTUBRO 6.3.1.3.02.01.033 5008 COLOG

107

Prestação de serviços de processamento de dados para 
acesso à base de dados de Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
visando à atender demandas do Sistema CFC/CRCs.

Possibilitar ao Sistema CFC/CRCs o trabalho de atualização no
Sistema de Retrigos de endereços e dados de cadastro no Serpro, para
o desempenho das atividades atribuídas à entidade.

RENOVAÇÃO R$20.000,00 OUTUBRO 6.3.1.3.02.01.037 1003 COREG

108

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 TI do CFC.

Necessidade da infraestrutura de TI possuir 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.

RENOVAÇÃO R$1.016.578,56 NOVEMBRO 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI

109 Prestação de serviços de emissão de passagens aéreas
Suprir a demanda pelos serviços de locomoção aérea de conselheiros,
funcionários e colaboradores, em âmbito nacional e internacional, em
suas atividades institucionais.

RENOVAÇÃO R$6.068.859,18 NOVEMBRO
6.3.1.3.02.04.001 
6.3.1.3.02.04.002 
6.3.1.3.02.04.003

Diversos COAD

110

Locação de 1 (um) estande na 20ª Conescap - Convenção 
Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de assessoramento, Perícia, que será realizada 
em Fortaleza/CE.

Visa atender ao previsto na Lei n.º 12.249/2010, que define como
atribuições dos Conselhos de Contabilidade a promoção da educação
continuada.

CONTRATAÇÃO R$50.000,00 NOVEMBRO 6.3.1.3.02.01.026 3005 CDPROF

111
Contratação do Software Sophia - Gerenciamento das 
atividades  da Biblioteca do CFC.

A contratação do Software Sophia visa a manutenção dos
procedimentos administrativos e técnicos da Biblioteca do CFC, bem
como a disponibilização das informações aos usuários via web.

CONTRATAÇÃO R$21.500,00 NOVEMBRO 6.3.1.3.02.01.005 3009 SEBIB

112
Prestação de serviços de apoio técnico na área de 
comunicação social e relacionamento com a imprensa, em 
âmbito nacional.

Necessidade de ser ampliada a prestação de serviços pela empresa
contratada para fornecer serviços auxiliares, instrumentais ou
acessórios de imprensa, em âmbito nacional, visando posicionar o CFC
perante a sociedade.

RENOVAÇÃO R$485.000,00 NOVEMBRO 6.3.1.3.02.01.002 3017/12 DECOM

113 Locação de Estande no  XVII Congresso ANPCONT.
Visa atender ao previsto na Lei n.º 12.249/2010, que define como
atribuições dos Conselhos de Contabilidade a promoção da educação
continuada.

CONTRATAÇÃO R$50.000,00 NOVEMBRO 6.3.1.3.02.01.026 3005 CDPROF

R$68.400,00 6.3.1.3.02.01.026
R$100.000,00 6.3.1.3.02.01.045

115 Serviço de assessoria e consultoria. Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos. RENOVAÇÃO R$180.891,00 NOVEMBRO 6.3.1.3.02.01.002 5017 DIREX

116
Presação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
do grupo gerador.

Abastecimento de energia elétrica em casos de falta pela
concessionária (manutenção do gerador).

RENOVAÇÃO R$10.000,00 DEZEMBRO 6.3.1.3.02.01.029 5008 COLOG

117 Aquisição de mobiliário.
Adequação das estações de trabalho dos funcionários do CFC,
modernização do almoxarifado e depósitos de acondicionamento dos
bens patrimoniais.

CONTRATAÇÃO R$500.000,00 DEZEMBRO 6.3.2.1.03.01.001 5009 COLOG

114
Serviços contínuos de outsourcing de impressão, cópia com 
fornecimento de equipamentos, suprimentos e papel.

Disponibilizar impressoras às diversas Unidades Organizacionais a fim 
de atender às demandas de impressão e digitalização de documentos.

CONTRATAÇÃO NOVEMBRO 5001 CGTI
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118 Contratação de Assessoria em Tecnologia da Informação.
Necessidade de assessoramento de empresa especializada na área de
TI, visando a adoção das melhores práticas das soluções, serviços e
produtos do mercado de TIC.

RENOVAÇÃO R$799.400,40 DEZEMBRO 6.3.1.3.02.01.005 5002 CGTI

119
Prestação de serviço de transporte de cargas e 
encomendas.

Continuidade das atividades funcionais do CFC no que tange o
transporte aéreo de cargas e encomendas.

CONTRATAÇÃO R$10.000,00 DEZEMBRO 6.3.1.3.02.06.005 5001 COLOG

120
Prestação de serviços de remessa e entrega de 
correspondências institucionais.

Manter o contrato com a ECT e assegurar a continuidade das atividades 
funcionais do CFC no que tange as postagens de documentos e
encomendas oficiais.

RENOVAÇÃO R$180.000,00 DEZEMBRO 6.3.1.3.02.01.035 5006 COLOG

121
Contratação de empresa para a confecção de 4 (quatro) 
troféus para a Premiação Olivio Koliver, relacionado à 
Revista Brasileira de Contabilidade (RBC).

A previsão da entrega do Prêmio Olivio Koliver é realizada
habitualmente no mês de dezembro, durante a Reunião Plenária. O
Prêmio Olivio Koliver foi instituído pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), em 2013, com a finalidade de incentivar a
produção e a publicação de artigos técnicos de alta qualidade na RBC. 

CONTRATAÇÃO R$8.000,00 DEZEMBRO 6.3.1.3.01.01.019 3018/12 DECOM

122

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.

Assegurar a pontuação da RBC perante a Capes. CONTRATAÇÃO R$1.500,00 DEZEMBRO 6.3.1.3.02.01.039 3017/12 DECOM

123 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 R$54.000,00 DEZEMBRO 6.3.1.3.02.01.017 3017 DEMIDIA

124

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.

A contratação objetiva a manutenção do Plano de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) aos funcionários/estagiários do CFC, visando à 
melhoria das condições nutricionais dos trabalhadores, de forma a 
promover sua saúde e cumprir a Política de Gestão de Pessoas.

CONTRATAÇÃO R$2.401.547,00 DEZEMBRO
6.3.1.1.01.03.002 
6.3.1.3.02.01.013

2013 DEPES

125
Contratação de cursos de  desenvolvimento e capacitação 
para os empregados do CFC.

Cumprir o Plano Anual de Treinamentos para promover a capacitação
e desenvolvimento dos empregados do CFC.

CONTRATAÇÃO R$350.000,00 JANEIRO A DEZEMBRO 6.3.1.3.02.01.011 5005 DEGEP
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