
SEQ. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO JUSTIFICATIVA
CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

FORMA DE 
CONTRATAÇÃO 

PREVISTA

VALOR ESTIMADO 
DA 

CONTRATAÇÃO / 
RENOVAÇÃO

VALOR ESTIMADO 
ORÇAMENTO 2022

VALOR ESTIMADO 
ORÇAMENTO 2023

CONTAS CONTÁBEIS PROJETO
UNIDADE 

DEMANDANTE

MÊS DA 
NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO / 

RENOVAÇÃO

LEGENDA: METODOLOGIA:

1

Contratação de serviços terceirizados com 
fornecimento dos materiais de limpeza sendo:
- 04 agentes de portaria diurno em escala 
12x36;
- serrventes de limpeza 40h semanais; e
- 01 copeira 40h semanais

Segurança e limpeza do Conselho. CONTRATAÇÃO PREGÃO R$ 717.080,74 R$ 352.373,83 R$ 364.706,91

6.3.1.3.02.01.007
6.3.1.3.02.01.008
6.3.1.3.02.01.009
6.3.1.3.01.01.016

5001
5008
5013

SAA *olhar metodologia Item 1

Projeto 5001 - 6.3.1.3.02.01.007 - COPA - R$ 47.964,00
Valor mensal: 3.861,68 x 12 (meses 2022) = R$ 46.340,16 anual (contrato emergercial, três meses que 
podera ser renovado por mais três meses)
Vigência de contrato: 03/08/2021 a 04/11/2021
R$ 3.861,68 x 5 = R$ 19.308,40
R$ 3.861,68 x 7 +3,5%= R$ 27.977,87
Poderá ter repactuação com base na Convenção Coletiva de Trabalho de 2022 a partir de 01/2022.

Projeto 5008 - 6.3.1.3.02.01.008 - SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM 
Serviço de Limpeza  - R$ 98.846,53
valor mensal R$ 8.072,40 x 12 (meses de 2021) = R$ 96.868,80 anual (contrato emergercial, três meses 
que podera ser renovado por mais três meses)
Vigência de contrato: 02/08/2021 a 03/11/2021
R$ 8.072,40 x 5 = R$ 40.362,00
R$ 8.072,40 x 7 +3,5%= R$ 58.484,53

Projeto 5008 - 6.3.1.3.02.01.009 - SERV.DE PORTARIA 
Serviço de Portaria  - R$ 191.563,30
valor mensal R$ 15.644,20 x 12 (meses de 2021) = R$ 187.730,04 anual (contrato emergercial, três meses 
que podera ser renovado por mais três meses)
Vigência de contrato: 02/08/2021 a 03/11/2021
R$ 15.644,20 x 5 = R$ 78.221,00
R$ 15.644,20 x 7 +3,5%= R$ 113.342,30

Poderá ter repactuação com base na Convenção Coletiva de Trabalho de 2022 a partir de 01/2022.

Projeto 5013 - 6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
MATERIAL DE LIMPEZA -  R$ 14.000,00 ( Serão adquiridos juntamente com os processos de serviços 
tercerizados)
Baseado em informações da última aquisição e quantidade e levantamento almoxarifado

2 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 Dispensa R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 6.3.1.3.01.01.002 5013 SAA Abril Item 2

a - A estimativa de contratação por meio de dispensa corresponde a R$ 8.000,00, com entrega 
prevista nos meses de março e abril de 2022.                                                                           b - 
Orçamento 2022: R$ 8.000,00, considerando que todas as entregas ocorrerão em 2022.
c - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido 
em 2022.

3 Aquisição conforme a demanda de itens como 
bandeiras, flâmulas e placas

Adquirir  bens  de  consumo  para  assegurar  a  continuidade  das  
atividades diárias do conselho.

Contratação Dispensa R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 6.3.1.3.01.01.005 5013 SAA Abril Item 3 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

4 Aquisição    conforme    a    demanda    de 
materiais para audio, vídeo e foto

Adquirir  bens  de  consumo  para  assegurar  a  continuidade  das  
atividades diárias do conselho.

Contratação Dispensa R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 6.3.1.3.01.01.006 5013 SAA Abril Item 4 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

5

Contratações    de    materiais    diversos 
confome  a  demanda  para  manutenção em   
bens   móveis,   tais   como   mesas cadeiras, 
eletrodomésticos etc.

Adquirir  bens  de  consumo  para  assegurar  a  continuidade  das  
atividades diárias do conselho.

Contratação Dispensa R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 6.3.1.3.01.01.011 5013 SAA Abril Item 5 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

6
Aquisição    conforme    demanda    para 
substituição   de   aparelhos   telefonicos 
móveis, extintores dentre outros

Adquirir  bens  de  consumo  para  assegurar  a  continuidade  das  
atividades diárias do conselho.

Contratação Dispensa R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 6.3.1.3.01.01.017 5013 SAA Abril Item 6 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

7

Confecção      e      aquisição      conforme 
demanda  de  materiais  de  distribuiçao 
gratuita,  tais  como  bótons  do  CRCDF, 
elementos  turísticos  de  Brasília  dentre 
outros

Adquirir  bens  de  consumo  para  assegurar  a  continuidade  das  
atividades diárias do conselho.

Contratação Dispensa R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 6.3.1.3.01.01.018 5013 SAA Abril Item 7 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

8

Aquisção      conforme      demanda      de 
premios,    diplomas    e    medalhas    tais 
como a medalha de honra ao mérito do 
CRCDF

Adquirir  bens  de  consumo  para  assegurar  a  continuidade  das  
atividades diárias do conselho.

Contratação Dispensa R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 6.3.1.3.01.01.019 5013 SAA Abril Item 8 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

9 Aquisição   de   Materiais   de   Consumo 
(Expediente 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 R$ 20.100,00

R$ 10.000,00    R$ 
5.000,00      R$ 
3.000,00      R$ 

2.100,00

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

5013 SUBALMOX Fevereiro Item 9

a - A estimativa de contratação por meio de dispensa corresponde a R$ 20.100,00, com entrega 
prevista nos meses de março, abril e maio de 2022. b - Orçamento 2022: R$ 20.100,00, 
considerando que todas as entregas ocorrerão em 2022.
c - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido 
em 2022.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - CRCDF
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10 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 R$ 4.900,00 R$ 4.900,00 6.3.1.3.01.01.015 5013 SUBALMOX Fevereiro Item 10

a - A estimativa de contratação por meio de dispensa corresponde a R$ 4.500,00, com entrega 
prevista nos meses de março, abril e maio de 2022. b - Orçamento 2022: R$ 4.500,00, 
considerando que todas as entregas ocorrerão em 2022.
c - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido 
em 2022.

11 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 R$ 3.400,00 R$ 850,00 R$ 2.550,00 6.3.1.3.01.01.015 5013 SUBALMOX Setembro Item 11

a) Novo Processo com Vigência de contrato prevista para: 10/10/2021 a 31/12/2021  - R$ 
283,33 x 3= R$ 850,00
b) Vigência de contrato prevista: 01/01/2022 a 09/10/2022 - R$  283,33 x 9 = R$ 2.550,00
c) Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido 
em 2022.

12 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 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 6.3.1.3.02.01.023 5012 SAA Setembro Item 12

a - A estimativa de contratação por meio de dispensa corresponde a R$ 5.000,00, com contrato a 
ser assinado em setembro de 2022. b - Orçamento 2022: R$ 5.000,00, considerando que todas as 
entregas ocorrerão em 2022.
c - Orçamento 2023: Não há previsão de orçamento considerando que o contrato será exaurido 
em 2023.

13 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 R$ 138.483,80 R$ 138.483,80 R$ 0,00
6.3.1.3.02.01.034
6.3.1.3.02.01.035

1001
1005
2001
2002
5006

SAA *ver metodologia Item 13

A base de cálculo foi realizada conforme lançado no plano de trabalho e estimativa de gastos. 

*Obs.: O processo de contratação foi feito em 2020 com vigência para 60 meses, e não terá renovação 
para 2022 e nem para 2023.

Projeto 1001
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL - CORREIOS R$ 2.057,71 

Projeto 1005 - R$ 81.750,00
1- COBRANÇA ADMINISTRATIVA 
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA - R$ 2.500,00
2- COBRANÇA JUDICIAL    
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA - R$ 77.750,00 (5.000 
NOTIFICAÇÕES X 15,55) 
3 - CONCILIAÇÃO 
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA - R$ 1.500,00

Projeto 2001
 6.3.1.3.02.01.035 - CORREIOS - R$  R$ 35.370,08

Projeto 2002
6.3.1.3.02.01.035 - CORREIOS - R$ 17.700,72

Projeto 5006
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL 
CORREIOS - R$ 3.663,00
Vigência de contrato: até 11/06/2025 (poderá sofrer reajustes)

R$ 300,00x6 = 1.800,00
R$ 300,00x6+3,5% = 1.863,00

14
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 R$ 16.250,00 R$ 14.000,00 R$ 2.250,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 SAA *ver metodologia Item 14

a) Orçamento 2021: Vigência de contrato: 30/08/2021 a 30/11/2021 -  R$ 1.375,00 x 3 = R$ 
4.125,00
b) Orçamento 2021, caso renove o atual, a Vigência do contrato fica: 01/12/2021 a 30/12/2021 - 
R$ 1.375,00 x 1 = R$ 1.375,00
.

c) Orçamento 2022: Vigência de contrato: 01/01/2022 a 28/02/2022 - R$ 1.375,00 x 2 = R$ 
2.750,00                                                 d) Orçamento 2022: Vigência de contrato: 01/03/2022 a 
31/12/2022 - R$ 1.125,00 x 10 = R$ 11.250,00                                                  e) Orçamento 2023: 
Vigência de contrato: 01/01/2023 a 28/02/2023 - R$ 1.125,00 x 2 = R$ 2.250,00                            
.

*obs.: o processo de contratação está em fase de finalização para 2021, e provavelmente 
teremos um novo contrato ainda em 2021, porém sem renovação para 2022 e 2023, pois a 
vigência inicial do contrato será de 48 meses prorrogável por mais 12 meses, e o serviço é 
pago conforme a demanda de utilização.                                                                                                           

15
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 R$ 360.096,00 R$ 360.096,00 R$ 360.096,00 6.3.1.1.01.03.002 2013 DP *ver metodologia Item 15

.

obs.: o processo de contratação está em fase de finalização para início em 2021, e não se terá 
renovação, pois a vigência inicial do contrato será de 60 meses.



16 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 R$ 52.800,00 R$ 52.800,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.017 3017 COM Agosto Item 16

Os contratos referentes aos serviços fotograficos e de videos encerraram.
Novas licitações estarão sendo realizadas no inicio do exercicio 2022. 
Serviços de filmagem = R$ 48.000,00 anual
Valor mensal: 4000 x 12 (meses 2022) = R$  48.000,00 anual
Serviços de fotografia = R$ 4.800,00 anual
Valor mensal: 400 x 12 (meses 2022) = R$  4.800,00 anual
TOTAL = R$ 52.800,00

17 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 R$ 26.205,59 R$ 15.579,62 R$ 10.625,97 6.3.1.3.02.01.029 5008 SAA Agosto Item 17

a) Orçamento 2022: Vigência de contrato: 01/01/2022 a 21/08/2022 - R$ 1.283,33 x 8 = R$  
10.266,64                              Vigência de contrato: 22/08/2022 a 31/12/2022 - R$ 1.283,33 x 4 + 3% 
= R$  5.287,32
b) Orçamento 2022: Vigência de contrato: 01/08/2022 a 31/12/2022 - R$ 1.283,33 x 4 + 3,5% = 
R$  5.312,98                                   c) Orçamento 2023: Vigência de contrato: 01/01/2023 a 
21/08/2023 - R$ 1.283,33 x 8 + 3,5% = R$  10.625,97                                                                                          

18 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 R$ 8.240,00 R$ 8.240,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 SAA Agosto Item 18

DEDETIZAÇÃO - R$ 8.000,00 anual (não será renovado, será iniciado novo processo de 
contratação quando vencer) Dedetização mensal na Sede e quadrimestral nas salas dos arquivos
No vencimento poderá ocorrer reajuste, IPC-A 3%. Base de cálculo: no valor de contrato da 
empresa atual

19 Manutenção nos elevadores, social 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 20.275,65 10.578,60 R$ 9.697,05 6.3.1.3.02.01.030 5008 SAA Novembro Item 19

a)  Orçamento 2022: Vigência de contrato: 01/01/2022 a 03/12/2022 - R$ 851,74 x 11 + 3,5% = 
R$  9.697,05 (poderá ocorrer reajuste IPC-A 3,5%), será feito novo processo de contratação.                                                                                                                   
b) Orçamento 2022: Vigência de contrato: 04/12/2022 a 31/12/2022 - R$ 851,74 x 1 + 3,5% = R$  
881,55 (poderá ocorrer reajuste IPC-A 3,5%), será feito novo processo de contratação.                                                                                        
c) Orçamento 2023: Vigência de contrato: 01/01/2023 a 03/12/2023 - R$ 851,74 x 11 + 3,5% = 
R$  9.697,05 (poderá ocorrer reajuste IPC-A 3,5%), será feito novo processo de contratação.

20 Serviço Telefônico Fixo Comutado Executar     100% telecomunicações. Contratação Pregão R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.036 5006 SAA Novembro Item 20
NWI (fixo) R$ 6.900,00 anual
Base cálculo: no consumo dos últimos 12 meses por estimativa

21 Serviços de telefonia móvel Executar     100% telecomunicações. Contratação Pregão R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.036 5006 SAA Julho Item 21
Telefonia móvel  R$ 8.000,00 anual
Base cálculo: no consumo dos últimos 12 meses por estimativa

22 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 Dispensa R$ 7.286,53 R$ 7.286,53 R$ 0,00 6.3.1.3.01.02.001
2001
2002
5012

SAA Dezembro Item 22

Combustíveis aproximadamente R$ 7.826,53 anual
Base de cálculo: no último processo de contratação da empresa que fornece combustível

Projeto 2001
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES -  Combustível R$ 2.440,87

Projeto 2002
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - Combustível R$ 1.220,44

Projeto 5001
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTOS 
Combustível - R$ 2.625,12 

Base de Cálculo: serviço realizado no último processo



23 Sistema  de  monitoramento  de  alarme 24h Segurança patrimonial do CRCDF. Contratação Dispensa R$ 8.846,16 R$ 4.347,00 R$ 4.499,16 6.3.1.3.02.01.022 5001 SAA Dezembro Item 23

a) Orçamento 2022: Vigência de contrato: 01/01/2022 a 31/12/2022 - R$ 350,00 x 12 +3,5% = 
R$ 4.347,00
b) Orçamento 2023: Vigência de contrato: 01/01/2023 a 31/12/2023 - R$ 362,25x12+3,5% = R$ 
4.499,16
Vigência total de contrato: 23/12/2020 a 23/12/2025, contrato foi feito por 60 (sessenta meses), 
então não há que se falar em renovação, apenas reajustes com índice do IPC-A previsto em 
contrato.

24

Confecção   de   informativos   conforme 
demanda para conscientização da classe 
contábil quanto as normas que regem a 
profissão

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 R$ 300,00 R$ 300,00 6.3.1.3.02.01.019 5001 SAA Março Item 24 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

26
Contratacão    conforme    demanda    de 
empresas   para   prestação   de   serviços tais  
como  chaveiro,  serralheiro  dentre outros

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 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 6.3.1.3.02.01.022 5001 SAA Março Item 26 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

27
Contratação  conforme  demanda  para a 
execução  de  peças  gráficas  e  editoriais 
diversos

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 R$ 500,00 R$ 500,00 6.3.1.3.02.01.044 5001 SAA Março Item 27 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

28

Contratação     de     serviços     conforme 
demanda        para        impressão        de 
documentos  que  exigam  materiais  os quais 
o CRCDF não possua.

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 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 6.3.1.3.02.01.045 5001 SAA Março Item 28 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

29
Contratação de empresa para realização de     
encadernação     de     documentos contábeis  
e  do  departamento  pessoal do CRCDF

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 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 6.3.1.3.02.01.046 5001 SAA Março Item 29 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

30

Contratação    conforme    demanda    de 
empresa        para         transporte         de 
documentos da Sede do CRCDF para os 
arquivos

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 R$ 500,00 R$ 500,00 6.3.1.3.02.06.005 5001 SAA Março Item 30 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda



31 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 R$ 1.432,00 R$ 1.432,00 6.3.1.3.02.01.024 5008 SAA Fevereiro Item 31
SEGURO SEDE - R$ 1.432,00
Base de cálculo: média do último processo de contratação

32 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 R$ 23.809,00 R$ 17.806,00 R$ 6.003,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 SAA Março Item 32

a) Vigência de contrato: 01/01/2022 a 03/05/2022 - R$ 1.450,00 x 4 = R$ 5.800,00
b) Vigência de contrato: 03/05/2022 a 31/12/2022 - R$ 1450,00 x 8 + 3,5% = R$ 12.006,00 
(Poderá ocorrer reajuste IPC-A 3,5%)
c) Vigência de contrato: 01/01/2023 a 03/05/2023 - R$ 1.500,75 x 4 + 3% = R$ 6.003,00 (Poderá 
ocorrer reajuste IPC-A 3,5% em novo processo de contratação)

33 Revisão da frota de veículos
Garantir 100% de recursos para o abastecimento, manutenção da 
frota de veículos ou locação.

Contratação Dispensa R$ 10.213,42 R$ 10.213,42 -
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 Item 33

O processo apesar de ser uma única contratação, ele enblogba diversas contas e projetos.

Combustíveis aproximadamente R$ 7.826,53 anual
Base de cálculo: no último processo de contratação da empresa que fornece combustível

Projeto 2001
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES -  Lubrificantes R$ 369,13
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - R$ 3.200,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - R$ 1.040,04

Projeto 2002
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - Lubrificantes R$ 279,56
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - R$ 1.000,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS (CONSERTO EM GERAL) -  R$  524,69

Projeto 5001
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTOS 
Lubrificantes - R$ 300,00 
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS 
Aproximadamente R$ 1.500,00 anual
Base de cálculo: serviço realizado no último processo
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 
SERVIÇO CONSERTO EM GERAL (revisão, troca de óleo e mão de obra)
aproximadamente R$ 2.000,00 anual
Base de Cálculo: serviço realizado no último processo

34

Congressos  de  capacitação  referente  a 
Licitações,   Gestão   e   Fiscalização   de 
Contratos,               Governança               e 
Governabilidade, LGPD, TI

Treinamento  e  capacitação  de  funcionários  referente  às  
demandas  do conselho.

Contratação Inexigibilidade R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 6.3.1.3.02.01.011 5005 DIREX Janeiro Item 34

Base de cálculo: de acordo com cursos realizados em anos anteriores participação de funcionário 
por curso de carga horaria até  20hrs no valor de R$ 3.750,00, cálculo para participação de 4 
funcionários (que pode ocorrer participação em diferentes assuntos). Base de 2019, pois nao 
teve autorizacao para 2020 e 2021.

35

Contratações   diversas   e   confome   a 
demanda  para  a  manutenção  de  bens 
imóveis,      tais      como      manutenção 
hidráulica,    eletérica,    gesso,    pinturas 
dentre outros.

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

Contratação Dispensa R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 SAA Fevereiro Item 35 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

36 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 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 6.3.1.3.01.01.013 5013 SAA Junho Item 36 Base de cálculo: De acordo com a última aquisição e conforme demanda

37

Contratações    de    materiais    diversos 
confome       a       demanda       para       a 
manutenção de bens imóveis, tais como 
manutenção hidráulica, eletérica, gesso, 
pinturas dentre outros.

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

Contratação Dispensa R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 6.3.1.3.01.01.012 5013 SAA Fevereiro Item 37 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda



38 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 

i   Mi ft SQL    S     2012        i     

Contratação Dispensa R$ 10.308,00 R$ 10.308,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.026 5002 SEINF Janeiro Item 38

a) Vigência de contrato: 08/01/2021 a 07/01/2022 - R$ 859,00 x 12= R$  10.308,00
b) Vigência de contrato: 08/01/2022 a 07/01/2032 - R$ 859,00 x 12 = R$  10.308,00 (não será 
renovado, será iniciado novo processo de contratação em 2022)

39 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

Contratação Dispensa R$ 15.649,20 R$ 13.413,60 R$ 2.235,60 6.3.1.3.02.01.005 5010 SEINF Fevereiro Item 39

a) Orçamento 2022: Vigência de contrato: 01/01/2022 a 31/12/2022 - R$ 1.080 X 3,5% IPCA = 
1.117,80 X 12 = 13.413,60
b) Orçamento 2023: Vigência de contrato: 01/01/2023 a 04/03/2023 - R$ 1.080 X 3,5% IPCA = 
1.117,80 X 2 = 2.235,60                                                        
Obs. Como o contrato não pode ser prorrogado será realizado novo processo de aquisição da 
Solução de Backup em Nuvem

40 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
Csoocnietrdaatdaçeãsoobdreeeoms pteremsa 
elisgpaedcoiasliàzaádreaapdaeraatpuraeçsãtaoç,ãvooldtaedsoesrvpiaçroas 
de link

Contratação Pregão R$ 2.784,15 R$ 2.784,15 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.037 5006 SEINF Janeiro Item 40

Orçamento 2022: Vigência de contrato: 01/01/2022 a 31/12/2022  - R$ 2.784,15 anual  (Serviços 
de newsletter e/ou e-mail marketing )
R$ 230,00x9 = R$ 2.070,00
R$ 230,00x 3 +3,5% = R$ 714,15     
                                    
(Poderá ocorrer reajuste IPC-A 3,5%)

41 Link de Internet

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,

Renovaçãp Pregão R$ 15.900,00 R$ 15.900,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 SEINF Janeiro Item 41

Orçamento 2022: Vigência de contrato: 01/01/2022 a 31/12/2022 
Valor mensal: R$1.325,00 x 12 (meses) = R$ 15.900,00
Será feira a renovação com a empresa                                                    
(Poderá ocorrer reajuste IPC-A 3,5%)



42 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  ausêssíveis  por  
meio  dos  processos  nº  318/2015 Aquisição de Servidor e 
101/2017 Segurança da Info

Contratação Pregão R$ 40.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5010 SEINF
Verificar a 

necessidade
Item 42

Orçamento 2022: Vigência de contrato: 01/01/2022 a 31/12/2022 - R$ 19.200,00 - Tentar fazer 
a renovação se possível
Firewall -R$ 1.493,00 e Antivírus - R$ 543,00 por mês

43 Hospedagem    de    domínio    e    e-mails 
corporativos

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 R$ 1.265,00 R$ 1.265,00 0 6.3.1.3.02.01.037 5002 SEINF Dezembro Item 43

Valor: 1.265,00
Hospedagem de e-mails corporativos; Hospedagem, manutenção e aperfeiçoamento do site do 
CRCDF e armazenamento de arquivos em ambiente web
Vigência de contrato: 18/06/20210 a 18/12/2021 - Vamos renovar por mais (06) seis meses e 
iremos fazer um novo processo em 2022

44

Contratação de empresa para
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,  

  á i   fi i     d i   id dã     d l id  

Contratação Dispensa R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 SEINF
Verificar a 

necessidade
Item 44 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

46 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 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 6.3.1.3.01.01.008 5010 SEINF
Verificar a 

necessidade
Item 46 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

47 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 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.005 5010 SEINF
Verificar a 

necessidade
Item 47 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

48 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 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 6.3.2.1.05.01.002 5010 SEINF
Verificar a 

necessidade

Item 48 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE LICENÇA ( Microsoft Offtice Business) 

49

Aquisição       de       Equipamentos       de 
informática   e   Software   (Computador, 
Notebook,          Nobreak,          Swtiches, 
Servidores)

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 R$ 0,00 R$ 180.000,00 R$ 0,00 6.3.2.1.03.01.006 5010 SEINF
Verificar a 

necessidade
Item 49

(Computador, Notebook, Nobreak, Swtiches) - R$ 180.000,00 -
• Processador: I7-7700T
• Memória de 16GB
• Gabinete compacto de 1,2 litros.
• Optiplex 7050MFF
• Monitor de 23' Full HD com ajuste de altura, rotação e inclinação.



50 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

Renovação Inexigibilidade R$ 122.950,84 R$ 66.191,64 R$ 56.759,20 6.3.1.3.02.01.005 5002 SEINF
Verificar a 

necessidade
Item 50

Renovação com a SPDIDERWARE
O contrato da SPIDERWARE (consultoria do sistema) foi assinado e os novos valoes ficram assim:

O Valor mensal pasou de R$ 5.000,00 para R$ 5.483,98 x 12 = 65.807,76                                                                                                               
a) Orçamento 2022: R$ 5.483,98 x 10 = R$ 54.839,80, 
R$ 5.483,98 x 2 + 3,5% = R$ 11.351,84
b)Orçamento 2022: R$ 5.675,92 x 10 = R$ 56.759,20, 
Índice de correção no período 1,09679670
Valor percentual correspondente 9,679670 %
*O cálculo da correção de valores pelo IPC-A foi atualizado e está mais preciso.

51
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 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.029 5002 SEINF
Verificar a 

necessidade
Item 51

Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda
50 COMPUTADORES X R$ 300,00 = R$ 15.000,00 

52 Capa para processos na cor azul
Para diferenciação dos processos éticos (sigilosos), que vão para 
Tribunal de Ètica e Disciplina (TRED).

Contratação Pregão R$ 4.371,02 R$ 4.371,02 6.3.1.3.01.01.002 2001 SEOP abril Item 52 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

53 Capa para processos na cor cinza
Para diferenciação  dos processos  de  fiscalização,  julgados na  
Câmara de Fiscalização.

Contratação Pregão R$ 2.186,84 R$ 2.186,84 6.3.1.3.01.01.002 2002 SEOP abril Item 53 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

54 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

Contratação Inexigibilidade R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5001 SAA Janeiro Item 54
a) 2021: Processo em fase de renovação, aguardando autorização da Presidência
b) 2022: Base de cálculo: De acordo com a proposta enviada para renovação

55 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 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 6.3.1.3.02.01.039 3009 SDI
Verificar a 

necessidade
Item 55

a- A estimativa de custo ao ano com  possíveis assinaturas  de periodicos a serem solicitadas 
pelas seções de acordo com a necessidade/demanda é de R$ 3.000,00
b- Orçamento 2021:  R$ 3.000,00,  considerando posspiveis solicitaçoes de assinaturas de 
periódicos para todo o ano de 2021
c- Orçamento 2022:  R$ 3.000,00,  considerando posspiveis solicitaçoes de assinaturas de 
periódicos para todo o ano de 2022

56 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 R$600,00 R$60.000 6.3.2.1.03.01.008 3009 SDI
Verificar a 

necessidade
Item 56

a- A estimativa de custo ao ano com  possíveis aquisições de livros/revistas a serem solicitados 
pelas seções de acordo com a necessidade/demanda é de R$ 600,00
b- Orçamento 2021:  R$  600,00  considerando posspiveis solicitaçoes de aquisições durante todo 
o ano de 2021
c- Orçamento 2022:  R$ 600,00  considerando posspiveis solicitaçoes de aquisições durante todo 
o ano de 2022

57 Aquisição de máquinas e equipamentos e 
instalações

Aquisição  de  bens  que  venham  a  ser  necessários  para  
atender  a  novas demandas.

Contratação Dispensa R$ 16.000,00
R$ 8.000,00      R$ 

8.000,00
6.3.2.1.03.01.002
6.3.2.1.03.01.003

5009 SAA
Verificar a 

necessidade
Item 57 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

58 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

Contratação Dispensa R$ 20.500,00 R$ 20.500,00 6.3.2.1.03.01.001 5009 SAA
Verificar a 

necessidade
Item 58

Cadeiras para  funcionários conforme necessidade. Armários para seções solicitantes: 
SEOP/SDI/DIR - R$ 10.000,00
(estantes/armários para arquivo de documentos - SDI/SEOP/SAA - (AQUISIÇÃO DE 30 ESTANTES, 
CUJO VALOR UNITÁRIO É R$ 350,00) R$ 10.500,00

59 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 R$1.296,00 6.3.1.3.02.01.046 3009 SDI
Verificar a 

necessidade
Item 59

a- A estimativa de custo ao ano com  possíveis encadernações de documentos a serem 
solicitados pelas seções de acordo com a necessidade/demanda é de R$ 1296,00
b- Orçamento 2021:  R$ 1296,00  considerando posspiveis solicitaçoes de encadernações 
durante todo o ano de 2021

60 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 R$ 139.462,12 R$ 139.462,12 - 6.3.1.4.01.02.002 1005 SEFIN Outubro Item 60

Valor inclído a Proposta Orçamentária de R$ 139.462,12
(Obs.: O recurso para custear o projeto serão oriundos do "superávit financeiro" do exercício
anterior, excesso de arrecadação ou recursos financeiros do CFC)
Despesa com Cobrança - R$  99,800,00        
Liquidação (cada boleto) = 1,65  X 58000 = R$ 95.700,00
Baixa de Boleto (cada) = 0,41 X 40.000 = R$ 16.400,00
Registro de Boleto (Cada) = 0,11 X 70000 = 7.700,00
Postagem de Correspondência de Cobrança - R$ 77.750,00 (5.000 Notificações X 15,55) 

61 Serviços de tarifa bancária

-   GARANTIR   A   MANUTENÇÃO   DE   RECURSOS   PARA   
EFETUAR   O PAGAMENTO       DE       100%       DAS       DESPESAS        
RELATIVAS       AO COMPARTILHAMENTO DA COBRANÇA E TAXA 
BANCÁRIA(folha, cheque e TED)

Renovação Dispensa R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 6.3.1.4.01.02.001 5015 SEFIN Janeiro Item 61
Base de cálculo: De acordo com os últimos serviços utilizados.

Tarifas Bancárias (Tarifa folha de pagto, Cheque, TED) - R$ 2.200,00

62 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 R$ 2.936,22 R$ 2.936,22 R$ 1.793,40 6.3.1.3.02.01.005 5002 DP Agosto Item 62

a) Vigência de contrato: 10/08/2021 a 09/08/2022. Valor mensal: 236,46 x 07 (janeiro a julho de 
2022) = R$ 1.655,22
b) Com a prorrogação do contrato estimamos um reajuste no mesmo percentual de 2021 de 
8,35%. Valor mensal: 256,20 x 5 (agosto a dezembro de 2022) = R$ 1.281,00.
b)  O valor para 2023 com a estimativa de reajuste de 8,35% será de 256,20 x 7 (janeiro a julho 
de 2023) = R$ 1.793,40



63

Serviços de medicina do trabalho

Manter 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 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 - 6.3.1.3.02.01.010 5004 DP Outubro Item 63 Valor estimado para a nova contratação será de R$ 12.000,00

64 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 R$ 1.555,20 R$ 1.555,20 - 6.3.1.3.02.01.012 2013 DP Fevereiro Item 64
ESTÁGIO: PREVISÃO DE 08 ESTAGIÁRIOS PARA 2022 = 08 X 16,20 =129,60 X 12 MESES = R$ 
1.555,20

65 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 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 - 6.3.1.3.02.01.012 2013 DP Março Item 65 APRENDIZ: MANTER OS 02 APRENDIZES PARA 2022 = 02 X 95,00 = 190,00 X 12 = 2.280,00

66
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 R$ 22.250,00 R$ 22.250,00 - 6.3.1.3.02.01.002 2013 DP Janeiro Item 66 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA: 22.250,00 (02 ÚLTIMAS PARCELAS DO PCS - SPOT)

67 Prestação de serviços advocatícios

Conforme se extrai dos posicionamentos mais recentes do  STJ e  
do STF, bem como a Nova Lei de Licitações, é plenamente possível 
a contratação de  serviços  advocatícios,  ante  a  especificidade  e  
conhecimento  técnico necessários.
No caso, as atividades de assessoramento jurídico interno são 
realizadas pela assessoria jurídica interna do CRCDF.
Todavia,  o  acompanhamento  das  execuções  fiscais,  demais  
ações  cíveis, tributárias   e   trabalhistas   exige   recursos   
administrativos   e   humanos inviáveis   na   estrutura  atual  do   
CRCDF.  Apesar   de   possuir   condições técnicas de realizar os 
serviços, o atual corpo de assessores jurídicos é por demais  
escasso  para  a  assunção  destas  atribuições,  notadamente  por 
haver processos tramitando em outros estados da federação.
Além disso, as demandas trabalhistas, sejam elas consultivas ou 
judiciais podem  ensejar  conflito  de  interesses  quanto  tratadas  
diretamente  pela assessoria  jurídica  interna,  de  forma  que  a  
terceirização  dos  serviços atende à impessoalidade 
administrativa.
Ante  o  exposto,  justifica-se  a  contratação  de  pessoa  jurídica  
para  a prestação    de    serviços    técnicos    especializados    de    
advocacia    para assessoria e consultoria jurídica, conforme 
detalhado acima.

Contratação Dispensa 90.176,36 56.534,36 R$ 33.642,00 6.3.1.3.02.01.003 5001 SEJUR Janeiro Item 67
R$ 4643,48 x 7= R$ 32.504,36 (01/01/2022 a 08/07/2022)
R$ 4643,48 x 5+3,5% = R$ 24.030,00 (09/07/2022 a 31/12/2022)
R$ 4643,48 x 7+3,5% = R$ 33.642,00 (01/01/2023 a 08/07/2023)

68 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 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 6.3.1.3.02.01.001 5017 DIREX Junho Item 68

Previsão de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria, 
treinamento e auditoria interna, visando à manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade do 
CRCDF.
Valor estimado baseado na Contratação nos processos de 2020 (contratação de empresa para 
auxilio, contratação de auditoria interna e externa

69 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 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 6.3.1.3.02.01.001 5017 DIREX Julho Item 69

Previsão de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria, 
treinamento e auditoria externa visando à manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade do 
CRCDF.
Valor estimado baseado na Contratação nos processos de 2020 (contratação de empresa para 
auxilio, contratação de auditoria interna e externa para Revalidaar a Certificação ISO)
A meta é realizar a manutenção da ISO em todas as áreas do CRCDF:  FISCALIZAÇÃO, REGISTRO, 
DESENVOLVIEMTNO PROFISSIONAL, LICITAÇÃO, ATENDIMENTO, DP, JURÍDICO, FINANCEIRO, 
ALMOXARIFADO, como foi realizada no exercício anterior.
SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA - R$ 10.000,00



70 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 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 6.3.1.3.02.01.002 5017 DIREX Março Item 70

Previsão de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria, 
treinamento e preparação para as auditorias interna e externa visando à manutenção do Sistema 
de Gestão da Qualidade do CRCDF, durante
o período de 12 (doze) meses.
Valor estimado baseado na Contratação nos processos de 2020 (contratação de empresa para 
auxilio, contratação de auditoria interna e externa para Revalidaar a Certificação ISO)
A meta é realizar a manutenção da ISO em todas as áreas do CRCDF:  FISCALIZAÇÃO, REGISTRO, 
DESENVOLVIEMTNO PROFISSIONAL, LICITAÇÃO, ATENDIMENTO, DP, JURÍDICO, FINANCEIRO, 
ALMOXARIFADO, como foi realizada no exercício anterior.
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - R$ 13.000,00

71 Contratação de empresa para realização de 
eventos

Promover  a  Educação  Continuada  -  Encontros  /  Seminários  /  
Fórum  / Jornadas

Contratação Pregão SRP R$ 134.000,00 R$ 134.000,00

6.3.1.3.02.01.018
6.3.1.3.02.01.017
6.3.1.3.02.01.004
6.3.1.6.01.01.001
6.3.1.6.01.01.002
6.3.1.9.01.01.002

3012
3013

SDP Janeiro Item 71

Projeto 3012
XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO DF - ONLINE - 2022
-Memória de cálculo: realizar a XIII Convenção de Contabilidade do DF ON-LINE no ano de 2022 (caso não 
ocorra em 2021), com a previsão mínima de 180 participantes, com os seguintes valores de inscrições:
6.2.1.2.02.09.010 Inscrições de 150 profissionais R$ 22.500,00
6.2.1.2.02.09.010  Inscrições de 30 estudantes R$ 2.500,00 
6.2.1.4.01.01.001 Subvenções - Exame de Suficiência  R$ 15.000,00
Total R$ 40.000,00
6.3.1.3.02.01.004 Serviços de instrutores R$ 15.000,00 6.3.1.3.01.01.007 Serviços de vídeo - transmissão 
R$ 12.000,00 6.3.1.3.02.01.018  Serviço de Divulgação Institucional (Flyers)  R$ 7.000,00 
6.3.1.6.01.01.001 INSS sobre serviços prestados R$ 3.700,00 6.3.1.6.01.01.002 Impostos e taxas R$ 
1.500,00
6.3.1.9.01.01.002 Indenizações, restituições e reposições  R$ 800,00

Projeto 3013
FÓRUM DA MULHER CONTABILISTA DO DF

-Memória de cálculo: realizar Fórum da Mulher Contabilista do DF ON-LINE no ano de 2022, com a 
previsão mínima de 200 participantes, com os seguintes valores de inscrições:

6.2.1.2.02.09.010 Inscrições de 150 profissionais   R$ 15.000,00 
6.2.1.2.02.09.010    Inscrições de 30 estudantes                    R$ 1.500,00
6.2.1.2.02.09.010    Inscrições de 20 outros profissioanais      R$ 4.000,00
6.2.1.4.01.01.001 Subvenções - Exame de Suficiência  R$ 5.000,00 
Total R$ 25.500,00 
                                                                                        
6.3.1.3.02.01.004 Serviços de instrutores                          R$ 5.000,00
6.3.1.3.02.01.018  Serviço de Divulgação Institucional (Flyers)     R$ 4.500,00 
6.3.1.3.02.01.017    Serviços de vídeo - transmissão                       R$ 7.500,00
6.3.1.6.01.01.001 INSS sobre serviços prestados                         R$ 4.000,00 
6 3 1 6 01 01 002 Impostos e taxas                                          R$ 3 000 00 

72 Contratação   de   estande   para   o   XXI 
Congresso Brasileiro de Contabilidade

Apoio à realização de eventos da área contábil. Contratação Inexigibilidade R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 6.3.1.3.02.01.026 3005 DIREX Abril Item 72
Aguardando confirmação do evento pelo Conselho Federal de Contabilidade sobre o valor. O 
descrito foi o referente a Convenão anterior. Previsto para 25 – 28/09 em Balneário Camboriú - 
SC.

73 Contratação   de   empresas   e   serviços para 
viabilização de cursos online

PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - CURSOS E PALESTRAS Contratação Pregão SRP R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

6.3.1.3.01.01.007
6.3.1.3.02.01.017
6.3.1.3.02.01.004
6.3.1.6.01.01.001
6.3.1.9.01.01.002
6.3.1.9.01.01.002
6.3.1.3.02.01.018
6.3.1.3.01.01.015

3014 SDP Janeiro Item 73

Realização de 30 cursos - ONLINE - 2022 (analisando a situação de pandemia no país), com a 
previsão de 900 participantes.
6.2.1.2.02.09.010 Inscrições de 900 profissionais -  R$ 180.0000,00
Total R$ 180.0000,00
6.3.1.3.01.01.007 Material de divulgação - R$ 10.000,00
6.3.1.3.02.01.004 Serviços de instrutores - R$ 72.000,00
6.3.1.6.01.01.001 INSS sobre serviços prestados - R$ 17.500,00

74 Aquisição de veículos
Atualizar a frota de veículos para oferecer maior segurança aos 
usuários e reduzir custo com manutenção corretiva.

Contratação Pregão R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 6.3.2.1.03.01.005 5011 SAA Junho Item 74

a - A estimativa de contratação por meio de pregão eletrônico corresponde a R$ 30.000,00, com 
entrega prevista no mês de junho de 2022, e após leilão dos demais veículos será acrescentado 
mais um valor de R$ 50.000,00.
b - Orçamento 2023: Não há previsão orçamento considerando que o contrato será exaurido em 
2022.

75 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,

Contratação Pregão SRP R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
6.3.1.3.02.04.001
6.3.1.3.02.04.002
6.3.1.3.02.04.003

3005
3007
3016

DIREX Fevereiro Item 75

Previsão de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de 
bilhetes de passagens durante o período de 12 (doze) meses.
Valor estimado baseado nos gastos dos anos anteriores. R$ 18.000,00

Projeto 3005
6.3.1.3.02.04.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIO - R$ 3.000,00 

Projeto 3007
6.3.1.3.02.04.002 - Passagens conselheiros - R$ 10.000,00 

Projeto 3016
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES - R$ 5.000,00

76 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 R$ 300,00 - 6.3.1.3.01.01.007 3019 SDI Janeiro Item 76

a- Estimativa de custo ao ano com  possíveis confecções de materiais de divulgação durante todo 
o ano, de acordo com a necessidade/demanda  é de R$ 300,00
b- Orçamento 2021:  R$ 300,00  considerando posspiveis confecções de materiais de divulgação 
durante todo o ano de 2021
c- Orçamento 2022:  R$ 300,00  considerando posspiveis confecções de materiais de divulgação 
durante todo o ano de 2022



77

Contratações   diversas   e   conforme   a 
demanda para locação de bens móveis, 
máquinas    ou    equipamentos    que   se 
façam necessários, tais como locação de 
geradores, mobiliários dentre outros

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 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 6.3.1.3.02.01.026 5008 SAA Abril Item 77 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

78

Contratações   diversas   e   conforme   a 
demanda   para   manutenção   em   bens 
móveis,    tais    como    mesas    cadeiras, 
eletrodomésticos etc.

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 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 6.3.1.3.02.01.029 5008 SAA Abril Item 78 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

79
Locação    de    bem    móvel    conforme 
demanda   para   possível   transição   de 
mudança dos arquivos do CRCDF

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 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 6.3.1.3.02.01.027 5008 SAA Abril Item 79 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

80

Contratações   diversas   e   confome   a 
demanda  para  a  manutenção  de  bens 
imóveis,      tais      como      manutenção 
hidráulica,    eletérica,    gesso,    pinturas 
dentre outros.

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 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 SAA Abril Item 80 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

81

Contratação conforme demanda de link de    
internet    temporária    para    suprir 
necessidade   eventualmente   solicitada pela 
TI

Garantir a manutenção de recursos para executar 100% das 
prestações de serviços de tecnologia da informação.

Contratação Dispensa R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 6.3.1.3.02.01.037 5002 SAA Julho Item 81 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

82
Contratação    conforme    demanda    de 
serviço  de  informática  solicitados  pela
TI

Garantir a manutenção de recursos para executar 100% das 
prestações de serviços de tecnologia da informação.

Contratação Dispensa R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 SAA Setembro Item 82 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

83

Contratações   diversas   e   conforme   a 
demanda  para  a  manutenção  de  bens 
móveis,        tais        como        monitores, 
servidores, aparelhos telefonicos dentre
outros

Garantir a manutenção de recursos para executar 100% das 
prestações de serviços de tecnologia da informação.

Contratação Dispensa R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.029 5002 SAA Agosto Item 83 Base de cálculo: De acordo com as últimas aquisições e conforme demanda

84 Manutenção do Ponto Eletrônico
Garantir a manutenção de recursos para executar 100% das 
prestações de
serviços de tecnologia da informação.

Contratação Dispensa R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.029 5002 DP Abril Item 84
Previsão de contratação de empresa especializada na prestação de serviços manutenção em 
ponto eletrônico visando a conservação do
equipamento e sua durabilidade, durante o período de 12 (doze) meses.

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

Contratação Dispensa R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 6.3.1.3.01.01.016 5013 SAA Outubro Item 86
a - A estimativa de contratação por meio de dispensa corresponde a R$ 2.000,00, com entrega 
prevista no mes de outubro de 2022. b - Orçamento 2023: Não há previsão orçamento 
considerando que o contrato será exaurido em 2022.

93 Reformulação do Site

Adequar o site aos novos conceitos e padrões da web. Atualizar o 
layout e criar um novo código fonte com muito mais recursos e 
possibilidades para atualizações  futuras.  Facilitar  futuras  
mudanças  de  layout  e  upgrades, reduzindo portanto custos de 

Contratação Dispensa R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00 6.3.1.3.02.01.005 3017 COM Item 93 Em estudo de viabilidade técnica.

94

Contratação  de  empresa  especializada em    
serviços    de    assessoramento    e 
consultoria para cumprimento da Lei n.º 
13.709/ 2018 - Lei Geral de Proteção de 
Dados  -  LGPD   e  para  o  cumprimento das 
diretrizes estabelecidas nas normas que 
regulam o acesso a informações, no âmbito 
do Sistema CFC/CRCs, conforme previsto na 
Lei n.º 12.527/2011

Promova uma Governança Fortalecida
Comprometimento    com    as    Exigências    das    Leis    13.709/    
2018     e 12.527/2011
Evite multas
Para que não comprometa o funcionamento do  Órgão
A LGPD protege usuários e cria um padrão para que todas as 
instituições possuam as mesmas responsabilidades e encargos 
quanto às informações coletadas.

Contratação Dispensa R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 6.3.1.3.02.01.002 5028 DIREX Fevereiro Item 94

Previsão Contratação de empresa especializada em serviços de assessoramento e consultoria 
para cumprimento da Lei n.º 13.709/ 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD  e para o 
cumprimento das diretrizes estabelecidas nas normas que regulam o acesso a informações, no 
âmbito do Sistema CFC/CRCs, conforme previsto na Lei n.º 12.527/2011 durante o período de 12 
(doze) meses.
Valor reservado com base no orçamento que o CRCDF tem para 2021 R$ 5.000,00



95

Contratacao  de  empresa  especializada na   
confecao   de   editais,   termos   de 
referencia,   tabela   de   risco   referentes aos    
porcessos    licitatorios    estimados para 
2022: leilao veiculos, leilao predial, 
contratacao         de         empresa         de 
digitallizacao          e          espaco          de 
armazenamento  de  documentos,  e  os 
contratos  que  estiverem  vencendo  em 
2022.

Garantir o cumprimento de todos os prazos e pelo montante fica 
inviavel o procedimento internamente.

Contratação Pregão R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 6.3.1.3.02.01.021 5001 DIREX Fevereiro Item 95
Viabilização dos processos com técnica, estudo e agilidade pela quantidade de processos 
previstos, hoje sem estrutura no Conselho. Processo ainda em fase de estudos técnicos 
preliminares.

96 Renovação da licença do Aplicativo Zoom 
Clouding Meets.

Viabilizar a realização de cursos, palestras e outros eventos online 
do Programa de Educação Profissional Continuada do CRCDF.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$ 16.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002 SAA Dezembro Item 96

Realizar a novo processo para contratação de licença do aplicativo Zoom, já em uso atualmente 
pelo CRCDF, para continuação dos cursos, palestras e outros eventos online do Programa de 
Educação Profissional Continuada do CRCDF, pelo período de 48 meses. O Pagamento para os 48 
meses de licença serão pagos em uma única parcela.

97

Contratação de empresa para elaboração de 
projeto básico e demais documentos para 
realização de reforma na Sede do CRCDF, 

bem como acompanhamento e fiscalização da 
obra, e auxílio na contratação da empresa 

que executará a reforma

Viabilizar a realizacao da obra na sede do CRCDF. Com o respado 
tecnico necessario para seguranca de todos que utilizam do 
Conselo

Contratação Pregão R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 6.3.2.1.01.01.001 5007 DIREX
Verificar a 

necessidade
Item 97

1. Projeto basico (TR) 2. Orcamento: memorial descritivo3. Imagens 3 D4. Fiscalizacao da obra. 
Os valores estimados para obras e/ou reforma são apenas em caso de ocorrência, pois 
somente se houver recurso oriundos do "superávit financeiro" do exercício anterior, excesso 
de arrecadação ou recursos financeiros do CFC, ou ainda, a necessidade urgente por motivo 
de segurança.

98 Contratação de empresa para execução da 
obra de reforma da Sede do CRCDF.

Viabilizar a realizacao da obra na sede do CRCDF. Com o respado 
tecnico necessario para seguranca de todos que utilizam do 
Conselo

Contratação Pregão R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 6.3.2.1.01.01.002 5007 DIREX
Verificar a 

necessidade
Item 98

Execucao da Obra de reforma da sede. Os valores estimados para obras e/ou reforma são 
apenas em caso de ocorrência, pois somente se houver recurso oriundos do "superávit 
financeiro" do exercício anterior, excesso de arrecadação ou recursos financeiros do CFC, ou 
ainda, a necessidade urgente por motivo de segurança.

99

Aquisição  de  Software  para  auxiliar  no 
cumprimento  da Lei  n.º 13.709/  2018  - Lei  
Geral de  Proteção  de  Dados  - LGPD e   para   
o   cumprimento   das   diretrizes 
estabelecidas  nas  normas  que  regulam o  
acesso  a  informações,  no  âmbito  do 
Sistema   CFC/CRCs,   conforme   previsto na 
Lei n.º 12.527/2011

Promova uma Governança Fortalecida
Comprometimento    com    as    Exigências    das    Leis    13.709/    
2018     e 12.527/2011
Evite multas
Para que não comprometa o funcionamento do Órgão
A LGPD protege usuários e cria um padrão para que todas as 
instituições possuam as mesmas responsabilidades e encargos 
quanto às informações coletadas.

Contratação Pregão R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 6.3.2.1.05.01.002 5028 DIREX / SEINF Fevereiro Item 99

Previsão de aquisição de Software para auxiliar no cumprimento da Lei n.º 13.709/ 2018 - Lei 
Geral de Proteção de Dados - LGPD  e para o cumprimento das diretrizes estabelecidas nas 
normas que regulam o acesso a informações, no âmbito do Sistema CFC/CRCs, conforme previsto 
na Lei n.º 12.527/2011 durante o período de 12 (doze) meses.
Valor reservado com base no orçamento que o CRCDF tem para 2021 R$ 5.000,00

Total: R$ 3.450.931,22 R$ 2.402.539,74
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