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1

Contratação de serviços 
terceirizados sendo:                              

- 04 agentes de portaria diurno 
em escala 12x36;                                             

- 01 agente de portaria diurno 
40h semanais;                                                                  

- 02 serventes de limpeza 40h 
semanais; e                                                      

- 02 telefonistas 36h semanais.                                           
- 01 copeira 40h semanais

Segurança e limpeza do Conselho. Contratação Pregão 196.500,00 196.500,00 393.000,00
6.3.1.3.02.01.007  
6.3.1.3.02.01.008  

5001                                     
5008

SAA Julho

2 Contratação de empresa para 
fornecimento de lanches

Alimentação para Cursos do PEPC e para Reuniões Plenárias visto não ter diárias nem auxilio deslocamento dentro do DF. Contratação Pregão SRP 66.458,33 6.041,67 72.500,00 6.3.1.3.01.01.015 2007                                                                            
3014

SDP Fevereiro

3 Aquisição de materiais gráficos
A presente aquisição surge diante da necessidade de atendimento de demandas ordinárias de materiais gráficos das várias
seções deste Conselho, para que as atividades laborais sejam desenvolvidas de melhor maneira possível, bem como a
reposição dos estoques existentes.

Contratação Pregão SRP 5.000,00 - 5.000,00 6.3.1.3.01.01.002 5013 SAA Abril

4 Outros processos Adquirir bens de consumo para assegurar a continuidade das atividades diárias do conselho. Contratação Dispensa 18.000,00 - 18.000,00

6.3.1.3.01.01.005          
6.3.1.3.01.01.006                              
6.3.1.3.01.01.011 
6.3.1.3.01.01.017 
6.3.1.3.01.01.018 
6.3.1.3.01.01.019                               

5013 SAA Abril

5
Aquisição de Materiais de 

Consumo (Expediente, Gráficos, 
Limpeza e Diversos)

A aquisição dos materiais de expediente visa suprir a necessidade do quantitativo do Almoxarifado do Conselho, no tocante
aos materiais de expediente, colaborando assim para o pleno funcionamento das atividades funcionais desta entidade.

Contratação Pregão SRP 28.000,00 - 28.000,00

 6.3.1.3.01.01.001 
6.3.1.3.01.01.008 
6.3.1.3.01.01.010 
6.3.1.3.01.01.013 
6.3.1.3.01.01.016                      

5013 SUBALMOX Fevereiro

6 Aqusição de café, açúcar e 
biscoitos

Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades
institucionais.

Contratação Dispensa 8.000,00 - 8.000,00 6.3.1.3.01.01.015 5013 SUBALMOX Fevereiro

7 Aquisição de água em galões de 
20 litros

Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades
institucionais.

Contratação Dispensa 566,66 2.833,34 3.400,00 6.3.1.3.01.01.015 5013 SUBALMOX Setembro

8 Contratação de seguro para 
frota de veículos do CRCDF

Garantir 100% de recursos para o abastecimento, manutenção da frota de veículos ou locação. Contratação Dispensa 5.000,00 - 5.000,00 6.3.1.3.02.01.023 5012 SAA Setembro

9 Postagens de correspondências 
institucionais e de cobrança

Considerando o lançamento da anuidade e a inadimplência dos profissionais e organizações contábeis, faz-se necessário o
envio de cobrança para recuperar os créitos do exercício e de exercícios encerrados.

Contratação Inexigibilidade 49.198,99 35.142,14 84.341,13
6.3.1.3.02.01.034   
6.3.1.3.02.01.035    

1001                                        
1005                                    
2001                                        
2002                                 
5006                              

SAA Maio

10
Prestação de serviços contínuo 

de cópias e impressões com 
fornecimento de equipamentos

Garantir a manutenção de recursos para assegurar a execução de 100% da prestação de serviços administrativos/operacionais
dos bens móveis e imóveis.

Contratação Pregão 20.833,33 29.166,67 50.000,00 6.3.1.3.02.01.026 5008 SAA Junho
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11
Fornecimento de benefício 

alimentação/refeição por meio 
de cartão com chip

Garantir recursos para realizar 100% dos pagamentos dos salários, encargos e benefícios, nos meses de janeiro a dezembro. Contratação Pregão 158.333,33 221.666,67 380.000,00 6.3.1.1.01.03.002 2013 SAA Junho

12 Seminario de gestão Realizações de reuniões, seminários e treinamentos conforme a necessidade voltados à gestão durante o exercício. Contratação Pregão SRP 56.000,00 - 56.000,00

6.3.1.3.01.01.002 
6.3.1.3.01.01.007 
6.3.1.3.01.01.018 
6.3.1.3.01.01.019 
6.3.1.3.02.01.021 
6.3.1.3.02.01.022  
6.3.1.3.02.01.026  
6.3.1.3.02.01.027

3015 SDP Janeiro 

13 Prestação de serviço 
fotográfico profissional

* Realização dos seguintes o eventos : Fórum da Mulher Contabilista do DF" com previsão de participação de 200 contabilistas
comemorado no mês de março; Fórum de Perícia com previsão de participação de 200 contabilistas; Seminário de Governança
com previsão de participação de 200 contabilistas e Outubro Rosa com previsão de participação de 200 contabilistas.
* Realizações de reuniões, seminários e treinamentos conforme a necessidade voltados à gestão durante o exercício.
* Ter presença ativa e o maior alcance possível nas redes sociais como Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram. Alimentar o
relacionamento com os profissionais da classe contábil por meio de boletins enviados semanalmente com informações
atualizadas sobre o conselho e sobre a profissão. Manter atualizado o portal do crc na internet com informações de relevante
interesse aos profissionais e à sociedade. Aproximar o conselho do público em geral, por meio da produção e veiculação de
conteúdo na TV WEB mantida no YouTube.

Contratação Pregão 4.608,33 3.291,67 7.900,00 6.3.1.3.02.01.017
3013                                          
3015                                  
3017

SAA Agosto

14
Prestação de serviço vídeo  

profissional e transmissões on 
line ao vivo

Ter presença ativa e o maior alcance possível nas redes sociais como Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram. Alimentar o
relacionamento com os profissionais da classe contábil por meio de boletins enviados semanalmente com informações
atualizadas sobre o conselho e sobre a profissão. Manter atualizado o portal do crc na internet com informações de relevante
interesse aos profissionais e à sociedade. Aproximar o conselho do público em geral, por meio da produção e veiculação de
conteúdo na TV WEB mantida no YouTube.

Contratação Pregão 45.791,66 32.708,34 78.500,00 6.3.1.3.02.01.017 3017 SAA Agosto

15 Manutenção nos aparelhos de 
ar-condicionado

Garantir a manutenção de recursos para assegurar a execução de 100% da prestação de serviços administrativos/operacionais
dos bens móveis e imóveis.

Renovação Pregão 9.625,00 6.875,00 16.500,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 SAA Agosto

16 Serviços de dedetização do Ed. 
Sede e Salas de Arquivo

Garantir a manutenção de recursos para assegurar a execução de 100% da prestação de serviços administrativos/operacionais
dos bens móveis e imóveis.

Contratação Dispensa 4.666,66 3.333,34 8.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 SAA Agosto

17 Manutenção nos elevadores, 
soceial e de acessibilidade

Garantir a manutenção de recursos para assegurar a execução de 100% da prestação de serviços administrativos/operacionais
dos bens móveis e imóveis.

Contratação Pregão 9.166,66 1.833,34 11.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 SAA Novembro

18 Serviço Telefônico Fixo 
Comutado

Executar 100% da prestação de serviços de comunicação e telecomunicações. Contratação Pregão 7.916,66 1.583,34 9.500,00 6.3.1.3.02.01.036 5006 SAA Novembro

19 Serviços de telefonia móvel Executar 100% da prestação de serviços de comunicação e telecomunicações. Contratação Pregão 5.250,00 5.250,00 10.500,00 6.3.1.3.02.01.036 5006 SAA Julho

20 Aquisição de combustível para 
frota de veículos do CRCDF

Atender as demandas de abastecimento dos veículos necessárias para execução de diligências por parte da fiscalização, além
de atendimento a demandas administrativas que se façam necessárias.

Contratação Pregão 7.371,21 670,09 8.041,30 6.3.1.3.01.02.001
2001                                    
2002                               
5012

SAA Dezembro

21 Sistema de monitoramento de 
alarme 24h

Segurança patrimonial do CRCDF. Contratação Pregão 1.977,59 179,78 2.157,37 6.3.1.3.02.01.022 5001 SAA Dezembro

22 Outros processos

Garantir a manutenção de recursos para atender 100% das demandas por contratações de serviços para as atividades
operacionais, tais como os seguintes serviços: advocatícios; copa e cozinha; produções jornalísticas; apoio administrativo e
operacional; demais serviços profissionais; assinaturas; impressos gráficos; cópias e microfilmagens de documentos;
encadernações de documentos; fretes e transportes de encomendas; sentanças judiciais; despesas de exercícios anteriores;
despesas miúdas de pronto pagamento, etc.

Contratação Dispensa 7.000,00 - 7.000,00

6.3.1.3.02.01.019 
6.3.1.3.02.01.021 
6.3.1.3.02.01.022 
6.3.1.3.02.01.044 
6.3.1.3.02.01.045 
6.3.1.3.02.01.046 
6.3.1.3.02.06.005 

5001 SAA Março
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23 Seguro do Edifício Sede do 
CRCDF

Garantir a manutenção de recursos para assegurar a execução de 100% da prestação de serviços administrativos/operacionais
dos bens móveis e imóveis.

Contratação Dispensa 4.000,00 - 4.000,00 6.3.1.3.02.01.024 5008 SAA Fevereiro

24 Manutenção da central privada 
de comutação telefônica

Garantir a manutenção de recursos para assegurar a execução de 100% da prestação de serviços administrativos/operacionais
dos bens móveis e imóveis.

Contratação Dispensa 14.583,33 2.916,67 17.500,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 SAA Março

25 Revisão da frota de veículos Garantir 100% de recursos para o abastecimento, manutenção da frota de veículos ou locação. Contratação Dispensa 12.661,79 - 12.661,79
6.3.1.3.01.02.001  
6.3.1.3.01.02.002            
6.3.1.3.02.01.031

2001                                    
2002                               
5012

SAA Fevereiro

26

Congressos de capacitação 
referente a Licitações, Gestão e 

Fiscalização de Contratos, 
Governança e Governabilidade 

Treinamento e capacitação de funcionários referente às demandas do conselho. Contratação Inexigibilidade 15.000,00 - 15.000,00 6.3.1.3.02.01.011                                         5005 DIREX Janeiro 

27 Aquisições diversas
Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades
institucionais.

Contratação Dispensa 2.000,00 - 2.000,00 6.3.1.3.01.09.001 5013 SAA Fevereiro

28 Outros processos
Garantir a manutenção de recursos para assegurar a execução de 100% da prestação de serviços administrativos/operacionais
dos bens móveis e imóveis.

Contratação Dispensa 3.000,00 - 3.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 SAA Fevereiro

29 Aquisição de materiais de copa 
e cozinha 

Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades
institucionais.

Contratação Dispensa 1.000,00 - 1.000,00 6.3.1.3.01.01.013 5013 SAA Junho

30 Outros processos
Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades
institucionais.

Contratação Dispensa 5.000,00 - 5.000,00 6.3.1.3.01.01.012 5013 SAA Fevereiro

31 Aluguel Data Center

A contratação objetiva hospedar os serviços propostas no site do CRCDF como a Emissão de Certidões, Fiscalização Eletrônica e
serviços On-line.
A fim de desenvolver as atividades diárias do CRCDF, com eficiência e agilidade na prestação dos serviços a Classe contábil,
bem como a disponibilidade de ferramentas de uso do profissional da contabilidade, se faz necessário a contratação de uma
empresa especializada em serviços de servidor Dedicado.
Constatou-se que a maior parte dos serviços da área de informática é fortemente dependente de uma infraestrutura de rede
que necessita de atualização em decorrência do aumento de usuários e, consequentemente, maior tráfego e demanda para o
armazenamento dos dados, havendo necessidade de um processamento mais eficiente com a finalidade de suportar uma
demanda maior de rede e garantir as novas necessidades relacionadas a implementação de sistemas de serviços críticos
visando garantir a continuidade de tais serviços no período de estruturação do servidor próprio do CRCDF possíveis por meio
dos processos nº 318/2015 Aquisição de Servidor e 101/2017 Segurança da Informação.
Apesar da natureza contínua do serviço, a vigência contratual, de 12(doze) meses, leva em conta o caráter transitório
supracitado.
Juntamente com o aluguel desse DataCenter o servidor tem que possuir uma licença do Microsoft Windows Server 2012 ou
superior e Microsoft SQL Server 2012 ou superior. Considerando que são serviços complementares e interdependentes e ainda
que, dada a natureza temporária da contratação, e os valores obtidos para estes mesmos bens no processo 101/2017, não é
vantajosa a aquisição das licenças.

Contratação Dispensa 10.500,00 - 10.500,00 6.3.1.3.02.01.026 5002 SAA Janeiro 
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32 Backup nuvem

CRC-DF, assim como os demais Conselhos, armazena e é responsável por informações extremamente importantes dos
profissionais da contabilidade do Distrito Federal, e estas devem ser mantidas em sigilo e em total segurança contra
vazamentos e qualquer tipo de acesso indevido. Mais recentemente estão ocorrendo “sequestros” de dados, também
conhecidos como ransonware, que, segundo publicações especializadas como, itforum365, computerworld e abranet
(Associação Brasileira de Internet), vão se intensificar em 2019. Estes ataques vêm de todas as formas, através de e-mail´s
contaminados, acesso por hackers e outros; nestes casos os arquivos são criptografados e é cobrado um valor, geralmente em
US$ ou BitCoin(moeda digital não rastreável) para que a chave de criptografia seja liberada e os arquivos recuperados. Como
se tratam de bandidos, não temos nenhuma garantia que a liberação dos arquivos ocorrerá; neste caso, a única maneia de
resolver o problema é ter-se um procedimento de backup contínuo de todos os arquivos e bancos de dados em um local fora
da organização e protegido por criptografia e todo um aparato de segurança, presente nos principais datacenters.
O backup destas informações é o procedimento de segurança mais importante para a preservação deste ambiente, e o único
que consegue oferecer 100% de eficácia em caso de um ataque. Para tanto uma das principais premissas é que sempre exista
um backup fora das instalações físicas onde os arquivos originais estão, e que este esteja criptografado.
Desde 2018, contamos com um serviço que engloba todas estas premissas, além de oferecer suporte e monitoramento de
todos os processos de backup em regime 24 X 7, proporcionando ao setor de Tecnologia da Informação do CRC-DF muita
tranquilidade e segurança em tudo aquilo que se refere aos backups, pois temos a certeza que qualquer problema que houver
com algum processo de backup, seremos avisados de forma quase imediata pela equipe de plantão do fornecedor do serviço.
Com isso estamos com mais tempo e liberdade para tratar dos vários outros assuntos inerentes ao nosso setor.

Contratação Dispensa 12.000,00 2.400,00 14.400,00 6.3.1.3.01.01.009 5010 SEINF Fevereiro

33 E-mail Marketing

A contratação da empresa especializada em e-mail marketing faz-se necessária tendo em vista a imprescindibilidade de
divulgação das ações do CRCDF junto à sociedade, bem como, manter um canal direto de contato com os profissionais
registrados neste Conselho, além de divulgar, constantemente, notícias de interesse para a classe contábil e sociedade sobre
os temas ligados à área de atuação, voltados para promover o desenvolvimento da profissão, primando pela ética e qualidade
da prestação dos serviços, realizando o registro e fiscalização de profissionais e organizações contábeis.

Contratação Pregão 10.500,00 - 10.500,00 6.3.1.3.02.01.037 5006 SEINF Janeiro 

34 Link de Internet

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 CRCDF com fornecimento de material e serviços Anti-DDoS e para contigência com
prestação dos serviços de acesso IP permanente, disponibilizado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
365 (trezentos e sessenta e cinco dias) por ano, dedicado e exclusivo, para o CRCDF, de acordo com as condições constantes do
Termo de Referência e seus anexos.
As iniciativas em melhoria da qualidade nos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação objetivam a melhoria da
disponibilidade das soluções como portal da transparência, ouvidoria, E-sic, Sistema de Decore, Sistemas de Cursos, Serviços
On-line, Fiscalização Eletrônica, consulta consolidada de profissionais e outros serviços e o alinhamento da TI ao negócio do
CRCDF, que têm impacto direto em vários objetivos constantes dos processos e projetos da Autarquia, em especial:
• 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 do CRCDFos serviços disponibilizados pelo sistema CFC\CRCs.

Contratação Pregão 57.475,00 5.225,00 62.700,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 SEINF Janeiro 

35 Solução de Firewall e Antivírus 

Considerando a necessidade de atualização do parque de tecnologia, que gerencia os serviços de Internet para acessos a
serviços internos e externos do CRCDF, se faz urgente à reestruturação do parque computacional e segurança da informação. A
utilização de uma solução de conexão com a Internet que viabiliza a filtragem dos conteúdos que são acessados internamente
e promove a proteção da rede interna do Conselho contra acessos externos indevidos, antivírus que possam proteger a rede
local contra as ameaças modernas em ambientes computacionais. Implantação e atualização do banco de dados, atualmente, o
serviço não possui suporte e foi descontinuado pela Microsoft, logo não possui proteção contra ataques ou explorações de
vulnerabilidades provenientes e destinadas às redes internas, ou seja, todos os canais de comunicação do CRCDF podem ser
interrompidos por ataques. Dessa forma, máquinas infectadas por códigos maliciosos em uma determinada unidade podem
ser a causa de problemas em outras unidades, já que a ausência de sistemas atualizados e inspeção do tráfego interno propicia
este tipo de ocorrência. 

Contratação Pregão 14.907,80 2.981,56 17.889,36 6.3.1.3.02.01.023 5010 SEINF Verificar a necessidade
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36 Hospedagem de domínio e 
acesso ADSL

É necessário que o site do CRC-DF esteja plenamente em funcionamento na Internet, e para que os e-mails de contato
utilizados atualmente por este Regional, com finalização @crcdf.org.br, possam continuar a ser usados como meio de canal de
atendimento aos usuários em geral.

Renovação Dispensa 1.200,00 - 1.200,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 SEINF Junho

37

Desenvolvimento e 
manutenção de aplicativo 
móvel e aquisição de duas 

licenças para distribuição do 
aplicativo, uma na Appstore 
(Apple) e outra na Playstore 

(Google)

Tendo em vista que o CRCDF promove cursos, eventos e informativos para a classe contábil, e na necessidade de se ter maior
dinamismo, agilidade e mobilidade não só na apresentação de informações, mas também na execução de serviços básicos por
meio da utilização dos serviços online, o desenvolvimento de uma solução de aplicativo mobile (App) será de extrema
importância para que os contabilistas possam realizar diversas operações na palma de suas mãos.
Com isso visa-se atender a demanda das mais diversas requisições de nossos registrados no que tange a serviços online,
visando à modernização e inovação, tendo como pré-requisito ampliar e melhorar a oferta dos serviços de informática do
CRCDF, acompanhando o processo de modernização pelo qual a sociedade tem passado.
Considerando que os objetivos do projeto visam ao desenvolvimento de um aplicativo com tecnologia interativa para auxiliar
nossos registrados nos processos de cadastro para treinamento, consultas de dados online e envio de notificações feitas pela
própria plataforma, fica explícita a necessidade de contratação desse serviço por meio de escolha de proposta mais vantajosa
para a Administração.
O prazo de vigência será inicialmente de 24 (vinte e quatro) meses, mesmo que a Lei 8.666/93 permita a contratação ser
realizada por um período de 48 (quarenta e oito) meses, pelo fato que durante esse período será realizada uma análise de
como será a receptividade ao aplicativo pelos contabilistas, seus usuários finais, e demais cidadãos, a ser desenvolvido com o
intuito de verificar se com essa nova ferramenta alcançará o objetivo de facilitar e melhorar a disponibilização dos serviços que
o CRCDF já oferece atualmente pelo seu sítio na Internet além da criação de um novo canal para denúncias.
Após esse prazo será feita uma análise de viabilidade para verificar sobre a continuidade ou não do aplicativo com base nos
dados levantados referentes a sua efetiva utilização.
Para esse tipo de contratação será necessário também a aquisição de duas licenças a da Appstore (Apple) e da Playstore
(Google), pois o aplicativo deverá ser distribuído por meio dessas plataformas que é onde o usuário seja do Sistema iOS, seja
do Sistema Android terão acesso a realizar o download dos arquivos do aplicativo para executá-los nos seus smartphones e/ou
tablets.

Contratação Dispensa 12.000,00 - 12.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 SEINF Verificar a necessidade

38 Registro de domínio do site do 
CRC/DF

É necessário que o site do CRC-DF esteja plenamente em funcionamento na Internet, e para que os e-mails de contato
utilizados atualmente por este Regional, com finalização @crcdf.org.br, possam continuar a ser usados como meio de canal de
atendimento aos usuários em geral.

Renovação Dispensa 1.200,00 - 1.200,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 SEINF Verificar a necessidade

39 Outras aquisições de materiais 
de informática 

A TI é um instrumento primordial no gerenciamento de dados e produção de informações precisas, que possibilitem otimizar
os recursos e assegurar qualidade às atividades e ao processo de tomada de decisão.

Contratação Dispensa 5.000,00 - 5.000,00 6.3.1.3.01.01.008 5010 SAA Verificar a necessidade

40 Outras serviços de informática
A TI é um instrumento primordial no gerenciamento de dados e produção de informações precisas, que possibilitem otimizar
os recursos e assegurar qualidade às atividades e ao processo de tomada de decisão.

Contratação Dispensa 3.000,00 - 3.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5010 SAA Verificar a necessidade

41 Outras contratações de 
softwares

A TI é um instrumento primordial no gerenciamento de dados e produção de informações precisas, que possibilitem otimizar
os recursos e assegurar qualidade às atividades e ao processo de tomada de decisão.

Contratação Dispensa 3.000,00 - 3.000,00 6.3.2.1.05.01.002 5010 SAA Verificar a necessidade

42

Aquisição de Equipamentos de 
informática e Software 

(Computador, Notebook, 
Nobreak, Swtiches)

É necessário investir na atualização do parque de informática para mantê-lo compatível com as necessidades de segurança e
agilidade das informações, buscando a melhoria de desempenho e da qualidade no tratamento das informações, com o
controle efetivo de processos e, consequentemente, a  redução de custos.

Contratação Pregão 30.000,00 - 30.000,00 6.3.2.1.03.01.006 5010 SEINF Verificar a necessidade

43 Sistema de gestão integrado

O CRCDF necessita de um Sistema Integrado de Gestão Empresarial, que integre todos os dados e processos em um único
Sistema e proporcione maior confiabilidade dos dados e a diminuição do retrabalho. Agregados ao Sistema são necessários
treinamentos aos usuários, customizações, atualizações de versões, suporte e manutenção para evolução tecnológica. Além
disso, é necessário que o sistema mantenha interação com o Sistema CFC/CRC’s. A melhoria contínua dos sistemas é
imprescindível para viabilizar a inserção de novas ações desenvolvidas pelo Sistema CFC/CRC’s, além disso, o CRCDF vem
desenvolvendo projetos de modernização no modelo operacional de forma a agilizar diversos processos de trabalho. 
Atualmente, o CRCDF tem a necessidade de manter um Sistema Integrado de Gestão Empresarial de forma a continuar a
suportar as atividades dos diversos processos de negócio existentes na entidade, uma vez que esta solução é necessária para o
bom funcionamento dessas atividades.

Renovação Inexigibilidade 48.447,40 9.689,48 58.136,88 6.3.1.3.02.01.005 5002 SEINF Verificar a necessidade
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44
Manutenção e conservação 
bens móveis (manutenção 

preventiva nos computadores).
Garantir a manutenção de recursos para executar 100% das prestações de serviços de tecnologia da informação. Contratação Dispensa 6.000,00 - 6.000,00 6.3.1.3.02.01.029 5002 SEINF Verificar a necessidade

45 Capa para processos na cor azul Para diferenciação dos processos éticos (sigilosos), que vão para Tribunal de Ètica e Disciplina (TRED). Contratação Pregão 775,00 - 775,00 6.3.1.3.01.01.002 2001 SEOP Janeiro 

46 Capa para processos na cor 
cinza

Para diferenciação dos processos de fiscalização, julgados na Câmara de Fiscalização. Contratação Pregão 310,00 - 310,00 6.3.1.3.01.01.002 2002 SEOP Janeiro 

47 Assinatura Banco de preços

Contratar/renovar 100% da assinatura anual do "banco de preços", banco de dados de consulta desenvolvido para auxiliar em
todas as fases da contratação pública: preparação, licitação e execução do contrato. Com mais de 18 milhões de preços, o que
amplia o resultado da pesquisa, afere a realidade dos preços e atende aos princípios constitucionais da economicidade e da
moralidade, melhorando a segurança, agilidade e economia aos processos de compras públicas.

Contratação Inexigibilidade 8.800,00 - 8.800,00 6.3.1.3.02.01.039 5001 SDI Janeiro 

48 Assinatura de Periódicos
Realizar assinaturas de períodicos, quando se comprovar que os mesmos são importantes para atender as necessidades dos
profissionais de contabilidade

Contratação Dispensa 3.000,00 - 3.000,00 6.3.1.3.02.01.039 3009 SDI Verificar a necessidade

49 Aquisição de publicações 
(livros/revistas etc.)

Adquirir 100% das publicações (livros/revistas etc) solicitadas pelas seções do crcdf, desde que sejam necessárias ao crcdf ou
ao serviço realizado.

Contratação Dispensa 600,00 - 600,00  6.3.2.1.03.01.008 3009 SDI Verificar a necessidade

50 Aquisição de máquinas e 
equipamentos e instalações

Aquisição de bens que venham a ser necessários para atender a novas demandas. Contratação Dispensa 16.000,00 - 16.000,00
6.3.2.1.03.01.002 
6.3.2.1.03.01.003

5009 SAA Verificar a necessidade

51  Aquisição de estantes e 
cadeiras para o CRCDF

 * Adquirir em torno de 80 cadeiras para utilização na sala de cursos do programa de educação profissional continuada.
* Armários para arquivamento e substituição dos atuais que estejam com problema após a finalização do processo de

descarte.
Contratação Dispensa 10.000,00 - 10.000,00 6.3.2.1.03.01.001 5009 SDI Verificar a necessidade

52 Encadernação de documentos 
Encadernar 100% dos documentos solicitados pelas seções do CRCDF, desde que sejam para possíveis consultas, ou seja, que
precisem ser arquivados e manuseados.

Contratação Dispensa 1.296,00 - 1.296,00 6.3.1.3.02.01.046 3009 SDI Verificar a necessidade

53 Despesas com cobrança
Para que haja o serviço de envio de boletos de cobrança e o recebimento dos créditos de receita do CRCDF, é necessário
pagamento de taxas bancárias.

Renovação Dispensa 100.000,00 - 100.000,00 6.3.1.4.01.02.002 1005 SEFIN Janeiro 

54 Serviços de tarifa bancária
Com o advento do registro de boletos imposto pela FEBRABAN, faz-se necessário o pagamento da tarifa de comércio eletrônico
para que os boletos sejam registrados automáticamente, evitando transtornos para os Contabilistas e para o CRCDF.

Renovação Dispensa 5.000,00 - 5.000,00 6.3.1.4.01.02.001 5015 SEFIN Janeiro 

55 Software de folha de pagamento Garantir a continuidade do gerenciamento de folha de pagamento e todas as informações trabalhistas e previdenciárias
referente a vida laboral dos colaboradores.

Renovação Dispensa 1.156,84 2.313,68 3.470,52 6.3.1.3.02.01.005 5002 DP Agosto

56 Serviços de medicina do trabalhoManter os atestados de saúde ocupacional dos colaboradores atualizados de acordo com a sua finalidade (admissional,
periódico, mudança de funçõa, retorno ao trabalho e demissional).

Contratação Dispensa 4.941,70 988,34 5.930,04 6.3.1.3.02.01.010 5004 DP Outubro

57 Empresa de intermediação da 
contratação de estagiários

Contratação de empresa de Agente de Integração, conforme previsto no Artigo 5º da Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008,
para operacionalizar o programa de concessão de vagas de estágio remunerado para estudantes, regularmente matriculados e
com frequência efetiva em instituições de ensino de educação superior.

Contratação Dispensa 1.490,00 298,00 1.788,00 6.3.1.3.02.01.012 2013 DP Fevereiro

58 Empresa para intermediação 
do projeto de aprendizagem

Cumprir o Artigo 429 da CLT que determina que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e
matricular nos cursos dos serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no
máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional.

Renovação Dispensa 1.710,00 570,00 2.280,00 6.3.1.3.02.01.012 2013 DP Março
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59

Contratação de empresa para 
elaboração e implantação de 

PCS e serviços correlatos para o 
CRCDF

Considerando que o CRCDF não possui em seu quadro funcional equipe técnica especializada para o desenvolvimento de um
PCS, torna-se necessária a contratação dos serviços por meio de empresa técnica especializada com conhecimentos
multidisciplinares, em virtude da complexidade e também para que haja imparcialidade na execução dos serviços. Com isso o
CRCDF terá condições para melhor gerenciar seu quadro de pessoal, definindo as carreiras de forma transparente para os
colaboradores, clareando suas expectativas quanto aos seus anseios e sua permanência no CRCDF.

Contratação Pregão 25.000,00 - 25.000,00 6.3.1.3.02.01.002 2013 DP Janeiro 

60 Prestação de serviços 
advocatícios

Considerando a complexidade dos serviços advocatícios e que o CRCDF não disponibiliza de mão de obra para atender toda a
demanda dos serviços, justifica-se a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos especializados de
advocacia para assessoria e consultoria jurídica em Contencioso Administrativo e Judicial, em processos cíveis e trabalhistas,
em todas as instâncias, bem como serviços de consultoria jurídica.

Contratação Pregão 27.860,88 27.860,88 55.721,76 6.3.1.3.02.01.003 5001 SEJUR Julho

61 Auditoria Interna para 
manutenção da ISO 9001:2015

Certificação de todos os processos deste regional: fiscalização, registro, desenvolviemtno profissional, licitação, atendimento,
dp, jurídico, financeiro, almoxarifado. 

Contratação Dispensa 10.000,00 - 10.000,00 6.3.1.3.02.01.001 5017 DIREX Junho

62 Auditoria Externa para 
manutenção da ISO 9001:2015

Certificação de todos os processos deste regional: fiscalização, registro, desenvolviemtno profissional, licitação, atendimento,
dp, jurídico, financeiro, almoxarifado. 

Contratação Dispensa 10.000,00 - 10.000,00 6.3.1.3.02.01.001 5017 DIREX Julho

63
Contratação de empresa para 
auxílio na manutenção da ISO 

9001:2015

Certificação de todos os processos deste regional: fiscalização, registro, desenvolviemtno profissional, licitação, atendimento,
dp, jurídico, financeiro, almoxarifado. 

Contratação Dispensa 10.000,00 - 10.000,00 6.3.1.3.02.01.002 5017 DIREX Março

64 Contratação de empresa para 
realização de eventos

Promover a Educação Continuada - Encontros / Seminários / Fórum / Jornadas Contratação Pregão SRP 52.000,00 - 52.000,00 6.3.1.3.02.01.022 3013 SDP Julho

65
Contratação de estande para o 

XXI Congresso Brasileiro de 
Contabilidade

Apoio à realização de eventos da área contábil. Contratação Inexigibilidade 30.000,00 - 30.000,00 6.3.1.3.02.01.026 3005 DIREX Abril

66 Contratação de serviço de 
plano de saúde 

Garantir recursos para realizar 100% dos pagamentos dos salários, encargos e benefícios, nos meses de janeiro a dezembro. Contratação Pregão 91.499,94 30.500,06 122.000,00 6.3.1.1.01.03.003 2013 DP

Abril 
(Condicionado a finalização 

de procedimento 
licitatório)

67 Contratação de empresa para 
execução de reforma

Adquirir, ampliar ou reformar a edificação predial para adequar as instalações ás necessidades operacionais. Contratação Pregão 26.000,00 - 26.000,00
6.3.2.1.01.01.001 
6.3.2.1.01.01.002 

5007 DIREX Abril

68 Aquisição de veículos Atualizar a frota de veículos para oferecer maior segurança aos usuários e reduzir custo com manutenção corretiva. Contratação Pregão 30.000,00 - 30.000,00 6.3.2.1.03.01.005 5011 SAA Junho

69 Contratação de empresa para 
emissão de passagens

* Propiciar o desenvolvimento do programa de educação continuada, apoiando a realização de eventos e cursos com temas
voltados à legislação profissional, à técnica e à modernização do exercício da profissão, de forma a capacitar o profissional da
contabilidade para o eficiente desempenho de suas atividades.
* Possibilitar a participação de no mínimo 4 representantes do crcdf, sendo 3 conselheiros e o presidente em eventos
nacionais e/ou internacionais de relevância para a classe contábil conforme proposto em calendário, sendo que a participação
dos conselheiros dependerá de suas participações nas reuniões plenárias e de câmara  e a disponibilidade do orçamento.
* Realizações de reuniões, seminários e treinamentos conforme a necessidade voltados à gestão durante o exercício.
* Representar o conselho de contabilidade em 100% eventos nacionais de interesse da classe contábil, mediante recebimento
de convite oficial, condicionado à disponibilidade econômico-financeiro.
* Treinamento e capacitação de funcionários referente às demandas do conselho.

Contratação Pregão SRP 25.833,33 5.166,67 31.000,00
6.3.1.3.02.04.001 
6.3.1.3.02.04.002 
6.3.1.3.02.04.003

3005                                         
3007                3015                              

3016                                
5005

SAA Fevereiro

70 Aquisição de materiais de 
divulgação

Expandir o museu da contabilidade e receber na sede do CRCDF, no mínimo 30 pessoas ao ano (contabilistas, estudantes e
sociedade em geral), com objetivo de conhecer o museu do CRCDF.

Contratação Dispensa 1.000,00 - 1.000,00 6.3.1.3.01.01.007 3019 SDI Janeiro 

71 Outros processos
Garantir a manutenção física e a conservação preventiva e corretiva das edificações, instalações e equipamentos de
infraestrutura predial. Garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários. Melhorar a
qualidade e eficiência funcional do edifício, alinhadas às metas de sustentabilidade ambiental e acessibilidade.

Contratação Dispensa 8.500,00 - 8.500,00
6.3.1.3.02.01.026            
6.3.1.3.02.01.029

5008 SAA Abril

72 Outros processos
Garantir a manutenção física e a conservação preventiva e corretiva das edificações, instalações e equipamentos de
infraestrutura predial. Garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários. Melhorar a
qualidade e eficiência funcional do edifício, alinhadas às metas de sustentabilidade ambiental e acessibilidade.

Contratação Dispensa 4.000,00 - 4.000,00
6.3.1.3.02.01.027                                         
6.3.1.3.02.01.030

5008 SAA Abril

73 Outros processos Garantir a manutenção de recursos para executar 100% das prestações de serviços de tecnologia da informação. Contratação Dispensa 1.000,00 - 1.000,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 SAA Julho
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74 Outros processos Garantir a manutenção de recursos para executar 100% das prestações de serviços de tecnologia da informação. Contratação Dispensa 3.000,00 - 3.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 SAA Setembro

75 Outros processos Garantir a manutenção de recursos para executar 100% das prestações de serviços de tecnologia da informação. Contratação Dispensa 1.000,00 - 1.000,00 6.3.1.3.02.01.029 5002 SAA Agosto

76 Manutenção do Ponto 
Eletrônico

Garantir a manutenção de recursos para executar 100% das prestações de serviços de tecnologia da informação. Contratação Dispensa 2.700,00 900,00 3.600,00 6.3.1.3.02.01.029 5002 DP Abril

77 Aquisição de termometro 
digital

Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades
institucionais.

Contratação Dispensa 800,00 - 800,00 6.3.1.3.01.01.017 5013 SAA Setembro

78 Aquisição de Máscaras
Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades

institucionais.
Contratação Dispensa 2.500,00 - 2.500,00 6.3.1.3.01.01.016 5013 SAA Setembro

79
Aquisição de totem 

dispensador de alcool gel com 
ativação por pedal

Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades
institucionais.

Contratação Dispensa 490,00 - 490,00 6.3.1.3.01.01.016 5013 SAA Setembro

80 Tapete sanitizante
Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades

institucionais.
Contratação Dispensa 150,00 - 150,00 6.3.1.3.01.01.016 5013 SAA Setembro

81 Serviço de recorte em acrílico
Garantir a manutenção dos recursos para assegurar a execução de 100% da prestação dos serviços

administrativos/operacionais dos bens móveis e imóveis.
Contratação Dispensa 5.449,95 - 5.449,95 6.3.1.3.02.01.029 5008 SAA Setembro

82 Serviço diário de sanitização
Garantir a manutenção dos recursos para assegurar a execução de 100% da prestação dos serviços

administrativos/operacionais dos bens móveis e imóveis.
Contratação Dispensa 20.000,00 20.000,00 6.3.1.3.01.01.017 5008 SAA Setembro

83 Aquisição de pedestal 
organizador de filas

Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades
institucionais.

Contratação Dispensa 3.000,00 - 3.000,00 6.3.1.3.01.01.017 5013 SAA Setembro

84 Máscara cirúrgica descartável
Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades

institucionais.
Contratação Dispensa 236,00 - 236,00 6.3.1.3.01.01.016 5013 SAA Setembro

85 Caixa de alcool etílico de 1L
Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades

institucionais.
Contratação Dispensa 110,00 - 110,00 6.3.1.3.01.01.016 5013 SAA Setembro

86 Caixa de açool etílico em gel 
500ml

Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades
institucionais.

Contratação Dispensa 180,00 - 180,00 6.3.1.3.01.01.016 5013 SAA Setembro

1.535.129,37 638.885,73 2.174.015,10

OBSERVAÇÕES:

1

2
itens 78 a 86 inseridos face a necessidade de aquisição paar retorno ao trabalho presencil por causa da pandemia COVID - Deliberação NO. 007/2020. Aprovado na Reunião 

Plenaria de 30/07/2020 1236ª REUNIÃO PLENARIA DO CRCDF  – 8ª ORDINÁRIA

APROVADA NA 1235ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRCDF, 7ª ORDINÁRIA, REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2020.
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