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PORTARIA PRES CFC Nº 48, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.

  
Altera o Plano Anual de Contratações do Conselho Federal de

Contabilidade para o exercício de 2022.

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

 

Art. 1º Fica alterado o Plano Anual de Contratações do CFC para o exercício de 2022, compreendendo as exclusões, as inclusões e as modificações
efetuadas pelas Unidades Organizacionais do CFC, até o dia 15 de setembro de 2022, conforme disposto no Anexo I desta Portaria, cujo obje vo é atender ao
Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs.

Art. 2º Esta Portaria altera o Anexo I da Portaria CFC n.º 345, de 3 de dezembro de 2021.

 

 

CONTADOR AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Aécio Prado Dantas Júnior, Presidente, em 23/09/2022, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0054596 e o código CRC BC7B1A08.

ANEXO I

ALTERAÇÕES - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2022

            

SEQ.
DESCRIÇÃO SUCINTA DO

OBJETO
JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO

/

RENOVAÇÃO

FORMA DE

CONTRATAÇÃO

PREVISTA

VALOR

ESTIMADO DA

CONTRATAÇÃO

/ RENOVAÇÃO

CONTA

CONTÁBIL
PROJETO

UNIDADE

DEMANDANTE

MÊS DA

NECESSIDADE

DA

CONTRATAÇÃO

/ RENOVAÇÃO

ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO

31
Aquisição de bandeiras para os

mastros.

Reposição das bandeiras

para hasteamento na

entrada do órgão e

plenário.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$5.000,00 6.3.1.3.01.01.005 5013 COLOG MARÇO EXCLUIR

Novas prioridades da gestão para a

área de infraestrutura e logística e

considerando ainda o risco baixo

pela não contratação do objeto no

exercício corrente.

37 Impressos gráficos.

Atender as demandas do

CFC de impressos gráficos

como convites,

certificados, livros e

relatórios especiais caso

necessário.

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

O contrato com a Agência Publica

Moove (Agência de Publicidade)

permite, dentre outros trabalhos, a

impressão gráfica, quando

solicitada; não sendo necessária a

contratação para o mesmo objeto.

41
Serviço de manutenção de no-

break.

Cumprir o PDTI e realizar

a manutenção preventiva

do no-break para a sua

correta funcionalidade e

assegurar o

funcionamento

ininterrupto dos

servidores,

independentemente da

falta de energia.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$50.000,00 6.3.1.3.02.01.029 5010 CGTI ABRIL EXCLUIR

Devido ao insucesso na pesquisa

mercadológica para manutenção

dos nobreaks, o CFC avaliará a

possibilidade de aquisição de

solução mais moderna.
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44

Instalação de estrutura de

madeira para montagem da

galeria de ex-presidentes.

Em 2021 o CFC completou

75 anos e na

oportunidade, irá instalar

a Galeria dos Ex-

presidentes em frente ao

auditório, contendo a

foto e principais feitos na

gestão, de forma a

possibilitar que os

usuários que acessarem o

edifício sede CFC possam

conhecer um pouco a

história do Conselho. Por

esse motivo, necessária a

contratação de empresa

para instalação de

estrutura para montagem

da galeria.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$75.000,00 6.3.1.3.02.01.030 5007 DEPEV ABRIL EXCLUIR

Em razão das novas frentes de

trabalhos atribuídas ao

Departamento de Eventos, o CFC

decidiu instalar a Galeria de Ex-

presidentes em 2023.

59 Telefonia fixa.

Necessidade de manter

em funcionamento os

serviços de telefonia fixa

do CFC para atendimento

dos objetivos

institucionais do órgão.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$50.000,00 6.3.1.3.02.01.036 5006 COLOG MAIO EXCLUIR

Novas prioridades da gestão para a

área de infraestrutura e logística

para o exercício corrente. Trata-se

de serviço essencial, no qual não

haverá interrupção na prestação.

Portanto, será transferido para o

exercício 2023, uma vez que requer

um estudo técnico extenso para a

formalização/fundamentação do

objeto.

69
Restauração e higienização de

livros.

Preservação e

conservação das obras

raras do acervo da

Biblioteca do CFC.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$21.500,00 6.3.1.3.02.01.002 3009 SEBIB JUNHO EXCLUIR

Devido às dificuldades apresentadas

pelas empresas prestadoras do

serviço na avaliação e envio de

proposta de preço do serviço e,

ainda, em razão da estimativa de

tempo mínimo para a conclusão do

serviço (6 a 8 meses), a contratação

será adiada para o exercício de

2023, a fim de incluir as obras

constantes de uma mesma coleção

no mesmo serviço de restauração,

para que não haja diferença no

resultado do serviço.

70
Aquisição de sistema de

câmera digital.

Substituição de

equipamento obsoleto

instalado no edifício CFC.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$20.000,00 6.3.2.1.03.01.002 5008 COLOG JUNHO EXCLUIR

Novas prioridades da gestão para a

área de infraestrutura e logística

para o exercício corrente. Após

análise da área demandante, ficou

acordado que o objeto será

contratado após a reforma geral no

edifício CFC. O órgão possui sistema

de câmeras em funcionamento e

com contrato vigente para

manutenção. Assim, o projeto de

modernização do atual maquinário

apresenta risco baixo podendo ser

adiado para 2023.

SEQ.
DESCRIÇÃO SUCINTA DO

OBJETO
JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO

/

RENOVAÇÃO

FORMA DE

CONTRATAÇÃO

PREVISTA

VALOR

ESTIMADO DA

CONTRATAÇÃO

/ RENOVAÇÃO

CONTA

CONTÁBIL
PROJETO

UNIDADE

DEMANDANTE

MÊS DA

NECESSIDADE

DA

CONTRATAÇÃO

/ RENOVAÇÃO

ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO

83
Serviços de coleta de lixo

reciclável.

A contratação se justifica

visando atender a

legislação pertinente ao

tema.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$17.600,00 6.3.1.3.02.01.030 5008 COLOG JULHO EXCLUIR

Não houve êxito na fase de cotação

de preços. Em virtude do

recebimento de apenas uma

proposta comercial para o objeto

dessa contratação, optou-se pelo

encerramento do Processo SEI n.º

90796110000038.000005/2022-10 e

inclusão do item no processo de

contratação dos resíduos sólidos.

87
Aquisição de equipamentos de

áudio e vídeo.

Adquirir material para

substituição dos

equipamentos existentes

que se encontram

defasados pelo uso e

atualização/modernização

do estúdio de gravação e

produção de vídeos.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$100.000,00 6.3.2.1.03.01.002 5009 DEMIDIA AGOSTO EXCLUIR

Devido as demandas de trabalho e

estruturação do departamento, no

que diz respeito a parte

administrativa e criação de novos

projetos, a aquisição de

equipamentos de áudio de vídeo

ocorrerá no primeiro semestre de

2023.

92 Transporte de Cargas.

Continuidade das

atividades funcionais do

CFC no que tange

transporte rodoviário e

aéreo de cargas e

encomendas.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$100.000,00 6.3.1.3.02.06.005 5001 COLOG AGOSTO EXCLUIR

Novas prioridades da gestão para a

área de infraestrutura e logística e

considerando ainda o risco baixo

pela não contratação do objeto no

exercício corrente. Será analisada

pela Administração do CFC a efetiva

necessidade da licitação em

exercícios futuros.
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97

Contratação de empresa para

migração da Revista Brasileira

de Contabilidade (RBC) para o

Periódicos em Nuvens

(hospedagem do SEER/OJS,

manutenção da plataforma e

suas atualizações de versão e

backups).

Necessidade de

disponibilização da RBC

em Open Journal Systems

(OJS) pronto para uso

com manutenção por uma

equipe especializada, com

atualização para novas

versões e possibilidade de

múltiplas cópias de

segurança (backup)

armazenadas em locais

geograficamente distintos

pelo menos uma vez por

dia. Suporte técnico em

relação a

problemas/requisitos da

instalação. Servidor

dimensionado para

atender o crescimento do

periódico, sem perda de

qualidade. Dispensa

preocupações com a

expansão da

infraestrutura de TI

devido ao crescimento da

revista. Endereço gratuito

no formato

.emnuvens.com.br e

possibilidade de uso de

endereços da própria

revista ou instituição (ex:

http://.instituicao.br).

Serviço de envio de e-mail

para troca de mensagens

da equipe editorial com

corpo de avaliadores e

autores, além das

notificações disponíveis

pelo OJS. Plugins

adicionais pré-instalados

para clientes do

Periódicos em Nuvens.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$1.000,00 6.3.1.3.02.01.005 5002/12 DECOM SETEMBRO EXCLUIR

Após análise do Decom sobre as

plataformas e opções disponíveis,

chegou-se à conclusão de que é

necessário um estudo/pesquisa

mais aprofundado, e com o

envolvimento da equipe editorial da

RBC e da CGTI, para levantamento,

definição dos parâmetros e as

ferramentas que possam atender a

logística e operacionalização dos

dados acadêmicos/científicos da

publicação, assim como a

disponibilização/distribuição do

conteúdo da RBC ao público

acadêmico e em geral.

98 Aquisição de mobiliário.

Mobiliário para

modernização do

almoxarifado e depósitos

do patrimônio.

CONTRATAÇÃO PREGÃO R$500.000,00 6.3.2.1.03.01.001 5009 COLOG SETEMBRO EXCLUIR

Novas prioridades da gestão para a

área de infraestrutura e logística e

considerando ainda o risco baixo

pela não contratação do objeto no

exercício corrente. Considerando

que a quantidade de contratações

de terceirizados, estagiários e novos

empregados impacta diretamente

na aquisição do objeto, será avaliada

pela área demandante a inclusão no

exercício 2023.

SEQ.
DESCRIÇÃO SUCINTA DO

OBJETO
JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO

/

RENOVAÇÃO

FORMA DE

CONTRATAÇÃO

PREVISTA

VALOR

ESTIMADO DA

CONTRATAÇÃO

/ RENOVAÇÃO

CONTA

CONTÁBIL
PROJETO

UNIDADE

DEMANDANTE

MÊS DA

NECESSIDADE

DA

CONTRATAÇÃO

/ RENOVAÇÃO

ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO

101

Assessoria Jurídica Trabalhista

para atuação na defesa do CFC

em judicial.

Contratação de sociedade

de advogados para

prestar serviços de

consultoria e assessoria

jurídica trabalhista

visando atuar em defesa

do Conselho Federal de

Contabilidade na Ação

Coletiva acima citada

(processo nº 0000515-

09.2020.5.10.0009), em

trâmite perante a 15ª

Vara do Trabalho de

Brasília/DF.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$31.335,90 6.3.1.3.02.01.003 5001 COAD SETEMBRO EXCLUIR

Foi identificada a duplicidade na

contratação da Assessoria Jurídica

Trabalhista para Atuação na Defesa

do CFC constantes nos itens 94 e

101 do PAC 2022. Portanto, é

necessária a exclusão do item 101

para evitar a duplicação.
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112

Contratação de empresa

especializada em fornecimento

de sistema eletrônico de

processos judiciais.

Contratação visando

subsidiar os trabalhos da

Procuradoria Jurídica com

a utilização de sistema

tecnológico para

acompanhamento da

tramitação dos processos

judiciais.

RENOVAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$2.118,96 6.3.2.1.05.01.002 5001 PROJUR OUTUBRO EXCLUIR

Possibilidade de comprometimento

da prestação do serviço pela

empresa atual e considerando que o

contrato atual tem vigência até o dia

24 de outubro de 2022 (faltando

poucos meses até o recesso do

judiciário), entendeu-se que a

prorrogação não é vantajosa pelo

risco de descumprimento

contratual.

Com efeito, a descontinuidade da

prestação de serviços não gerará

prejuízos ao CFC, tendo em vista

que a demanda de processos reduz

consideravelmente perto do recesso

judiciário. Por esse motivo, o

controle dos prazos processuais

poderá, excepcionalmente, ser

realizado por cada Procurador até a

realização de novo procedimento

licitatório.

141

Contratação de solução de

rede local sem fio (Wi-Fi),

compreendendo o

fornecimento de pontos de

acesso (Access Points - AP),

solução de gestão e controle,

instalação e configuração, com

garantia on-site, para atender

às necessidades do CFC.

Possibilitar melhoria no

serviço de rede sem fio do

CFC, aumento da

velocidade de

transmissão e expansão

da cobertura da rede sem

fio com aumento

quantitativo dos pontos

de acesso.

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

Considerando o volume de

contratações/renovações/aquisições

da CGTI em tramitação, foi solicitada

a exclusão da contratação do item, a

qual será inserida para 2023.

119
Serviços de fotografia

profissional.

Atender as demandas do

CFC de cobertura

fotográfica interna e

externa, tanto na

produção jornalística

como na cobertura de

reuniões, eventos,

seminários e afins.

RENOVAÇÃO PREGÃO R$54.000,00 6.3.1.3.02.01.017 3017 DEMIDIA DEZEMBRO

MODIFICAR

UNIDADE

DEMANDANTE

Atribuição do objeto à unidade

responsável pela contratação e

acompanhamento da prestação dos

serviços.

143

Locação de 1 (um) estande no

XXII USP International

Conference in Accounting &

XIX Congresso USP de Iniciação

Científica em Contabilidade, a

realizarem-se no período de 27

a 29 de julho de 2022, na

Cidade Universitária, em São

Paulo/SP.

Visa atender ao previsto

na Lei n.º 12.249/2010,

que define como

atribuições dos Conselhos

de Contabilidade a

promoção da educação

continuada.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$50.000,00 6.3.1.3.02.01.026 3005 CDPROF JULHO INCLUIR

A demanda necessitou ser incluída

posteriormente, visto a incerteza do

cenário propiciado pela pandemia

no país que impossibilitou a

confirmação do evento presencial

antes da aprovação do PAC.

144

Contratação de escritório de

advocacia para realização de

serviços técnicos

especializados para defesa

judicial do CFC.

Conforme tratado na ação

(Processo n. 0013654-

88.2011.4.01.3400), José

Luiz Tabith Júnior postula

a reparação de danos

patrimoniais ou obrigação

de fazer voltado a

restauração de obra

arquitetônica (edifício-

sede do CFC),

Considerando que: a)

ação envolve controvérsia

que exige a aplicação e

compreensão de matéria

jurídica especializada em

direito autoral e de

propriedade; b) a

Procuradoria Jurídica do

CFC não possui

profissional com esse

nível de especialização; c)

a relevância da ação

poderá ensejar reparação

de danos econômicos ao

CFC.

São fatores que

caracterizam a

necessidade de serviços

singulares para a

promoção e defesa de

interesses do CFC na ação.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$60.000,00 6.3.1.3.02.01.003 5001 PROJUR AGOSTO INCLUIR

A contratação do escritório Lycurgo

Leite Advogados foi iniciada em

2011, ano do ajuizamento da ação,

sendo que pelo contrato original a

atuação do escritório estaria

limitada a prolação da sentença. A

ação foi conclusa para sentença em

15/07/2022. Considerando que há o

interesse do CFC na condução da

questão até as instâncias recursais

em caso de possível sucumbência, a

reformulação do contrato demanda

pronta inclusão.

SEQ.
DESCRIÇÃO SUCINTA DO

OBJETO
JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO

/

RENOVAÇÃO

FORMA DE

CONTRATAÇÃO

PREVISTA

VALOR

ESTIMADO DA

CONTRATAÇÃO

/ RENOVAÇÃO

CONTA

CONTÁBIL
PROJETO

UNIDADE

DEMANDANTE

MÊS DA

NECESSIDADE

DA

CONTRATAÇÃO

/ RENOVAÇÃO

ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO
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145

Aquisição de smartphones

com sistema operacional iOS,

acompanhado de carregador,

e smartphones com sistema

operacional Android, com

conectividade 5G.

A aquisição em tela busca

a aquisição e ferramental

de hardware para munir a

equipe técnica do

Departamento de

Informática com

equipamentos similares

aos que os usuários

utilizam para operações

as soluções providas pelo

CFC, com o intuito de

melhorar a qualidade do

produto final e do serviço

de suporte ao usuário.

CONTRATAÇÃO DISPENSA R$17.600,00 6.2.1.03.01.002 5010 CGTI SETEMBRO INCLUIR A demanda necessitou ser incluída

para que a equipe técnica do

Departamento de Informática

utilize soluções com o intuito de

melhorar a quantidade do produto

final e do serviço de suporte ao

usuário.

146

Aquisição de 1 (um) estande

no 5º Encontro Nacional de

Jovens Lideranças Contábeis, a

ser realizado nos dias 20 e 21

de outubro de 2022, no Rio de

Janeiro/RJ.

Visa atender ao previsto

na Lei n.º 12.249/2010,

que define como

atribuições dos Conselhos

de Contabilidade a

promoção da educação

continuada.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$200.000,00 6.3.1.3.02.01.026 3005 CDPROF OUTUBRO INCLUIR

A demanda necessitou ser incluída

posteriormente, em razão da

realização do evento ter sido

confirmada em junho/2022.

147

Contratação/aquisição/locação

de 1 (um) estande na 12ª

Conferência Brasileira de

Contabilidade e Auditoria

Independente do IBRACON, a

realizar-se nos dias 24 e 25 de

outubro de 2022, no Teatro

Claro NET, em São Paulo/SP.

Visa atender ao previsto

na Lei n.º 12.249/2010,

que define como

atribuições dos Conselhos

de Contabilidade a

promoção da educação

continuada.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$50.000,00 6.3.1.3.02.01.026 3005 CDPROF OUTUBRO INCLUIR

A demanda necessitou ser incluída

posteriormente, em razão da

realização do evento ter sido

confirmada em junho/2022.

148

Prestação dos serviços

públicos de abastecimento de

água, esgotamento sanitário

no escritório de representação

do Conselho Federal de

Contabilidade (CFC) na cidade

de Aracaju/SE.

Necessidade do uso dos

serviços públicos de

abastecimento de água,

esgotamento sanitário no

escritório de

representação do CFC na

cidade de Aracaju/SE,

para finalidades

institucionais naquele

estado.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$2.088,72 6.3.1.3.02.01.033 5001 COLOG OUTUBRO INCLUIR

Fornecimento da infraestrutura

necessária para manutenção do

escritório de representação do CFC

em Aracaju/SE.

149

Prestação dos serviços

públicos de energia elétrica no

escritório de representação do

Conselho Federal de

Contabilidade (CFC) na cidade

de Aracaju/SE.

Atender as necessidades

com serviço de

fornecimento de energia

elétrica no escritório de

representação do CFC na

cidade de Aracaju/SE,

para finalidades

institucionais naquela

cidade.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$4.846,20 6.3.1.3.02.01.032 5001 COLOG OUTUBRO INCLUIR

Fornecimento da infraestrutura

necessária para manutenção do

escritório de representação do CFC

em Aracaju/SE.

150

Contratação de empresa para

prestação de serviço

especializado de capacitação

destinado à atuação das

Assessorias Jurídicas dos

Conselhos de Contabilidade

(Federal e Regionais) com o

tema "A atuação da assessoria

jurídica na Nova Lei de

Licitações e a Elaboração do

parecer jurídico e a

responsabilização do

parecerista", envolvendo

aspectos polêmicos e

controvertidos da aplicação da

nova Lei de Licitações - Lei

14.133/2021.

Capacitar e preparar as

unidades de

assessoramento jurídico

para atuar como vetores

de orientação e atuação

em questões que

envolvem o

desenvolvimento da

atividade correcional nos

Conselhos de

Contabilidade.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$28.900,00 6.3.1.3.02.01.011 3015 PROJUR OUTUBRO INCLUIR

O X Encontro de Assessores Jurídicos

do Sistema CFC/CRCS, a ser

realizado 19 e 20 de outubro, em

Recife/PE, foi autorizado por meio

da Deliberação CFC nº 94, de 15 de

setembro de 2022, que aprova a

alteração do calendário de

atividades do Conselho Federal de

Contabilidade para o exercício de

2022 e 2023.

151

Concessão de patrocínio para

a realização do XVI Congresso

ANPCONT, a realizar-se de 3 a

6 de dezembro de 2022, em

Foz do Iguaçu-PR.

Visa atender ao previsto

na Lei n.º 12.249/2010,

que define como

atribuições dos Conselhos

de Contabilidade a

promoção da educação

continuada.

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE R$50.000,00 6.3.1.3.02.01.026 3005 CDPROF DEZEMBRO INCLUIR

A demanda necessitou ser incluída

posteriormente, em razão da

realização do evento ter sido

confirmada em junho/2022.

152

Credenciamento para banco

de palestrantes e instrutores

do CFC.

Fomentar a educação

continuada dos

profissionais da

contabilidade,

especialmente, daqueles

regrados pela NBC PG 12

R3, que trata do

Programa de Educação

Profissional Continuada

(PEPC)

CONTRATAÇÃO CREDENCIAMENTO R$0,00
6.3.1.3.02.03.003

6.3.1.3.02.04.003
3005 CDPROF DEZEMBRO INCLUIR

Necessário incluir para dar

continuidade no processo de

chamamento público de

interessados em participar do banco

de palestrantes e instrutores do

CFC.

Referência: Processo nº 90796110000004.000003/2022-18 SEI nº 0054596
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