PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021: CONSELHO FEDERAL DE QUíMICA
SEQ.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

UNIDADE
DEMANDANTE

1

Prestação de serviços de suporte técnico ponto
eletrônico.

GEPES

Prestação de serviço de suporte técnico para sanar problemas com o sistema de gerenciamento
do ponto eletrônico como banco de dados , erro de cálculos instalação de programa
,comunicação, duvidas em geral e manutenção em 1 equipamento

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$

3.480,00

2

Contratação de empresa especializada no
fornecimento de sistema informatizado para
execução das rotinas de Departamento Pessoal.

GEPES

A contratação visa auxiliar ás atividades do departamento de pessoal, que demanda a utilização
de ferramentas adequadas e seguras. Além do objetivo de otimizar a rotina do Departamento
de Gestão de Pessoas.

RENOVAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$

2.550,00

3

Contratação de intermediação estagiários

GEPES

Promover o papel social de fomento ao desenvolvimento profissional

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$

13.500,00

GEPES

A contratação está prevista no projeto Implementação de Sistema Integrado de Gestão de
Pessoas conforme plano de ação de TIC de 2020

RENOVAÇÃO

PREGÃO

R$

79.500,00

GEPES

Visa aprimorar a qualidade de vida profissional e pessoal e a Politica do Conselho Federal de
Quimica de suprir as necessidades básicas de alimentação de seus funcionários.

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

741.865,92

6

Contratação de serviço especializado em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho

GEPES

Estabelecer metodologia(s) de ação que possa(m) garantir a preservação da saúde e a
integridade dos trabalhadores diante de riscos oferecidos pelo ambiente de trabalho,
antecipando ações de reconhecimento, avaliação e consequente controle de possíveis
ocorrências de riscos ambientais existentes ou que possam vir a existir.

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

9.600,00

7

Consultoria fiscal / tributária

GEPES

Prover suporte técnico de ordem Trabalhista, Contábil e Tributária especializada para
disponibilizar, por meio de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias, com
atualizações jurídicas, Manuais e Boletim com perguntas e respostas.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

5.264,00

8

Realização de Concurso Público

GEPES

Substituir o quadro de empregados temporários por funcionários permanentes, e suprir o CFQ
com quantitativo de pessoal suficiente para executar os projetos e atividades previstos no
Planejamento Estratégico.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

9

Projeto Capacitação Técnica e Comportamental do
Quadro Funcional.

GEPES

Capacitação do quadro funcional do CFQ

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

239.639,27

10

Projeto Implantação Gestão por Competência

GEPES

Mapeamento de competências, trilhas de aprendizagem e Avaliação de Desempenho

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

90.000,00

11

Gestão da mudança (Assessment)

GEPES

Desenvolvimento do quadro funcional do CFQ

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

120.000,00

12

Projeto Campanha de Vacinação (Gripe)

GEPES

Imunização do quadro de funcionários e conselheiros

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

12.800,00

13

Locação de imóvel para Sede CFQ

GEAD

Sede do Conselho Federal de Química.

RENOVAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$

2.535.929,08

14

Serviços continuados de limpeza, asseio e
conservação, recepção, copeiragem e portaria.

GEAD

prestação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, atendendo as
necessidades do Conselho Federal de Quimica. Visando a economicidade e suporte às
atividades finalísticas.

RENOVAÇÃO

PREGÃO

R$

420.270,20

15

Serviços televisão a cabo

GEAD

prestação de serviços continuados de televisão a cabo por assinatura com acesso a sinais
digitais, fazendo face ao planejamento estratégico para o Conselho Federal de Química , para
acompanhamento das principais noticias de relevância do Brasil e do Mundo.

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$

2.442,88

4

5

Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Sistema Integrado de Gestão de
Pessoas
Serviços de administração, gerenciamento e
fornecimento de documentos de legitimação(cartão
eletrônico-magnético) para consessão, pelo CFQ, de
auxilio alimentação e/ou vale-refeição aos seus
funcionários.

JUSTIFICATIVA
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16

Manutenção ar- condicionado

GEAD

Atender as exigências legais e manter a qualidade do ar. Ter o controle preventivo de danos nos
equipamentos e instalações, proporcionando maior durabilidade e redução nos gastos com
manutenção.

RENOVAÇÃO

PREGÃO

R$

20.441,73

17

Postagens de Correspondências institucionais

GEAD

Continuidade das atividades funcionais do CFQ no que tange as postagens de documentos e
encomendas oficiais.

RENOVAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$

77.400,00

18

Manutenção dos elevadores

GEAD

Manutenção preventiva e corretiva para o elevador. Oferecer maior confiabilidade e aumento
da vida útil do equipamento. (Sede SAUS)

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

8.000,00

19

Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços para recarga de toners para impressoras.

GEAD

Atendimento de demandas ordinárias de impressão de documentos do Conselho Federal de
Química, a fim de executar as atividades de rotina.

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$

14.353,92

20

Abastecimento de água - CAESB

GEAD

Abastecimento essencial para o funcionamento da sede SAUS

RENOVAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$

12.900,00

21

Abastecimento de energia elétrica - CEB

GEAD

Abastecimento essencial para o funcionamento do órgão

RENOVAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

R$

77.400,00

22

Gêneros alimentícios

GEAD

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

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

49.000,00

23

Material de expediente (papelaria)

GEAD

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

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

77.000,00

24

Abastecimento da frota de veículos

GEAD

Manutenção das atividades de transporte garantindo a prestação de serviços, abastecimento
dos veículos pertencentes a frota do CFQ.

RENOVAÇÃO

ADESÃO A ATA

R$

13.279,47

25

Manutenção Extintores

GEAD

Prevenção contra incêndio, em conformidade com as normas de segurança INMETRO.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

12.000,00

26

Aquisição de velas para os filtros de água

GEAD

Substituição de peças danificadas e/ou desgastadas pelo uso diário do equipamento

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

600,00

GEAD

A solução a ser adquirida servirá para suprir demandas operacionais, permitindo o adequado
controle dos patrimônios do CFQ, monitorando, controlando e auditando os bens em uso,
protegendo contra perda, movimentação não permitida, retiradas não autorizadas, trazendo
maior qualidade e eficiência no levantamento patrimonial, e permitirá criar trilhas auditáveis
da movimentação dos bens dentro do ambiente do CFQ.

CONTRATAÇÃO

PREGAO

R$

100.000,00

GEAD

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos diversos
(impressão),cartões de visita, crachá e carimbos, para atender as demandas do CFQ.

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

35.000,00

27

28

Aquisição de sistema de detecção e identificação para
inventário de ativos do CFQ.

Elaboração de Arte- Gráfica

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO / FORMA DE CONTRATAÇÃO
VALOR ESTIMADO 2021
RENOVAÇÃO
PREVISTA

29

Serviços especializados de tecnologia de informação Certificação Digital

TI

Contratação de serviços de emissão de certificados digitais, dentro das especificações e normas
do ICP-Brasil, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato.

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$

16.500,00

30

Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de e-mail e compartilhamento de
arquivos

TI

O contrato atual com a empresa Penso para fornecimento dos serviços de e-mail finalizará em
janeiro/2021 e não pode ser aditado. Será necessário realizar processo licitatório e a proposta é
adicionar o serviço de armazenamento de arquivos

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$

39.555,00

TI

Serviço de forma continuada, na forma de TRONCO E1 incluindo serviços de discagem direta a
ramal (DDR – 100 ramais), serviços esses destinados ao tráfego de chamadas locais, de longa
distância nacional e de longa distância internacional

RENOVAÇÃO

PREGÃO

R$

14.756,70

31

Contratação de serviço telefônico Fixo
comutado(STFC)
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32

Serviço /fornecimento de internet

TI

Serviço/fornecimento de internet dedicada ao CFQ por meio de fibra óptica, com garantia de
velocidade de download e upload.

33

Serviço /fornecimento de internet

TI

Contratação de link redundante de Internet

34

Plano de telefonia Móvel e conexão móvel à internet

TI

35

Fornecimento de licenças de uso para Sistema de
BackOffice para número ilimitado de usuários
simultâneos

36

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO / FORMA DE CONTRATAÇÃO
VALOR ESTIMADO 2021
RENOVAÇÃO
PREVISTA
RENOVAÇÃO

PREGÃO

R$

8.404,20

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

6.000,00

Contratação de empresa para fornecimento de plano de telefonia móvel e conexão à internet,
para atender as necessidades da Presidência do Conselho Federal de Química

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$

817,74

TI

Disponibilizar para os entes que aderirem ao Pool de Serviços Compartilhados os módulos de:
Controle Orçamentário, das Despesas, Contábil e Fluxo de Caixa; Centro de Custos; Prestação
de Contas ao CFQ; Licitações; Compras e Contratos; Bens Patrimoniais; Materiais de Consumo
(almoxarifado); Relatório Integrado de Gestão e Portal da Transparência

RENOVAÇÃO

PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

R$

1.797.287,06

Fornecimento de licenças de uso para Sistema
Finalístico para número ilimitado de usuários
simultâneos

TI

Disponibilizar para os entes que aderirem ao Pool de Serviços Compartilhados os módulos de:
Cadastro, Financeiro, Dívida Ativa, Protocolo, Documentos, Fiscalização e Portal de Informações
do Sistema CFQ/CRQ

RENOVAÇÃO

PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Realizado pelo
CRQ IX - PR

R$

3.045.040,00

37

Serviço de outsourcing de impressão, cópia com
fornecimento de equipamentos

TI

Serviço de impressão do Conselho Federal de Química

RENOVAÇÃO

PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

R$

15.000,00

38

Aquisição de 10 novos desktops

TI

Aquisição prevista para renovação dos desktops antigos e para novos colaboradores

CONTRATAÇÃO

PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

R$

113.581,00

39

Aquisição de serviço de storage e backup

TI

Aquisição de serviço de armazenamento de dados e backup em nuvem baseado em STaaS
(Storage As a Service) com capacidade de 2 TB

CONTRATAÇÃO

R$

26.400,00

40

Aquisição de novo servidor físico

TI

Aquisição para expansão da capacidade computacional física

CONTRATAÇÃO

R$

70.000,00

41

Aquisição de Hospedagem em nuvem

TI

Realizar a hospedagem do site do CFQ em nova solução baseada em nuvem computacional

RENOVAÇÃO

R$

22.680,00

42

Aquisição de 15 notebooks

TI

Aquisição prevista para renovação dos notebooks antigos e possibilitar empréstimos para os
funcionários em teletrabalho e para novos conselheiros.

CONTRATAÇÃO

PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

R$

88.725,00

43

Renovação de certificado digital SSL

TI

Certificado para a página: cfq.org.br

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

550,00

44

Extensão da garantia do Notebook Presidencial

TI

Renovação da garantia por mais 12 meses

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

793,80

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

20.000,00

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

10.000,00

As palestras externas fazem parte do Seminários de TIC e os temas são escolhidos em conjunto
com os participantes
Embora exista o serviço de outsourcing de impressão, será necessário manter as atuais
impressoras em funcionamento

PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO
PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO
PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

45

Palestras para o Seminário de TIC

TI

46

Aquisição de Peças e Serviços para Manutenção de
Impressoras sob demanda

TI

47

Aquisição de licença de antivírus

TI

As licenças serão para os 10 novos desktops e 15 novos notebooks

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

1.750,00

48

Aquisição de Licença Office

TI

As licenças serão para os 10 novos desktops e 15 novos notebooks

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

22.250,00

49

Scanner

TI

Aquisição de 3 aparelhos de scanner para: recepção, ala norte e ala sul

CONTRATAÇÃO

PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

R$

9.000,00

50

Videoconferência

TI

Aquisição de sistema integrado de câmera e microfone inteligente para videoconferência para
até 10 pessoas

CONTRATAÇÃO

PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

R$

40.000,00

51

Manutenção sob demanda do circuito interno de
câmeras da sede SAUS

TI

Serviço sob demanda

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

1.100,00
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52

Contratação de solução de gestão e produtividade

TI

Disponibilizar para o CFQ soluções de GRC (governança, risco e compliance), Gestão de
demandas, de desempenho corporativo e estratégia, de conteúdo/normativos/peticionamento
e protocolo eletrônico (ECM), de projetos, de processos (BPM)

RENOVAÇÃO

PREGÃO

R$

292.375,00

RENOVAÇÃO

PREGÃO

R$

1.117.464,00

RENOVAÇÃO

DISPENSA

R$

30.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO / FORMA DE CONTRATAÇÃO
VALOR ESTIMADO 2021
RENOVAÇÃO
PREVISTA

53

Contratação de kits de captura, solução de emissão
de carteira física e solução de carteira digital

TI

A demanda corresponde ao projeto de implantação da nova carteira física e digital do químico.
As contratações devem ser realizadas em 2020 e nesse ano implantados os pilotos em 2
regionais. A expectativa é que em 2021 sejam implantados em 15 regionais, incluindo o maior:
CRQ IV. Finalmente o projeto será finalizado em 2020 com todos os regionais usando a nova
carteira física e disponibilizando os recursos da carteira digital para todos os químicos

54

Contratação de consultoria visando implantação de
políticas e controles LGPDP

TI

Implementar as ações necessárias para o CFQ estar em compliance com a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais

TI

Realizar aquisições de acordo com a demanda para manutenções esporádicas

CONTRATAÇÃO

DISPENSA

R$

5.500,00

OUVIDORIA

Implementar solução de ChatBOT para atendimento das demandas externas

CONTRATAÇÃO

PREGÃO/ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

R$

135.000,00

55
56

Contratação sob demanda de material elétrico,
eletrônico e telefônico
Contratação de serviço de Chatbot para ouvidoria do
CFQ

57

Seminário de Ouvidores do Sistema CFQ/CRQs

OUVIDORIA

Aprimoramento técnico dos Ouvidores e compartilhamento de experiência e transmissão de
melhorias nos setores.

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

80.000,00

58

Canal de Atendimento Nacional do Sistema
CFQ/CRQs

OUVIDORIA

Uniformizar os atendimentos e promover a unicidade do Sistema Profissional, em atendimento
à dimensão Sociedade e ao objetivo estratégico de nº 12.

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

333.600,00

59

Serviços de Eventos ou Live Marketing. Criação,
prospecção, planejamento, desenvolvimento,
formatação, organização e coordenação de eventos e
ações promocionais destinadas ao público interno e
externo.

ASCOM

Contratação de empresa especializada em promoção de eventos, para prover serviços e
estrutura necessários à organização de eventos institucionais, técnicos e científicos , que visam
divulgar as ações do CFQ, promover e ampliar a sua imagem institucional.

CONTRATAÇÃO

CONCORRENCIA

R$

2.900.000,00

60

Serviço de apoio técnico na área de Comunicação
Corporativa: prospecção, planejamento,
implementação, manutenção e monitoramento de
soluções, relacionamento com a imprensa e na sua
atuação em relações públicas.

ASCOM

Fortalecer o papel e a imagem do CFQ na sociedade brasileira, principalmente por meio da
divulgação em mídia espontânea, com a finalidade de ampliar a voz da autarquia, dos
profissionais da Química e dos objetivos finalísticos do Sistema CFQ/CRQs.

RENOVAÇÃO

CONCORRENCIA

R$

6.234.187,87

61

Contratação de serviços de publicidade prestados
por intermédio de agência de propaganda,
compreendendo o conjunto de atividades realizadas
integradamente distribuição de ações publicitárias
junto a públicos de interesse do Conselho Federal de
Química.

ASCOM

Prestar informações sobre projetos, ações e serviços do Sistema CFQ/CRQs; divulgar a
importância do profissional habilitado para a sociedade; orientar os profissionais sobre a sua
responsabilidade no exercício da profissão, penalidades previstas, atingindo também empresas
e indústrias do setor.

CONTRATAÇÃO

CONCORRENCIA

R$

4.900.000,00

62

Encontro de Elaboração do Relatório de Gestão do
CFQ e dos CRQs

Controladoria

Realização do Seminário Técnico, no âmbito do Sistema CFQ/CRQs, com o seguinte título:
“Relatório de Gestão 2019”

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

229.262,50

63

Encontro de Contadores e Gestores Financ. do
Sistema CFQ/CRQs

Controladoria

Promover a atualização dos profissionais da área contábil e financeira do Sistema CFQ/CRQ's

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

229.262,50

64

Serviços Advocatícios - ações ordinárias - intervenção
CRQ 20ª Região

INEXIGIBILIDADE

R$

100.000,00

JURÍDICO

Contratação de serviços jurídicos especializados por notório saber para acompanhamento
jurídico-processual nas Ações Ordinárias n. 5000511-66.2019.4.03.6000 (CFQ como autor e CRQ
XX como réu) e 5000502-07.2019.4.03.6000 (CRQ XX como autor e o CFQ como réu).
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65

Serviços Advocatícios - contencioso

JURÍDICO

Serviços técnicos de assessoria jurídica para o CFQ

66

Recortes jurídicos

JURÍDICO

66

Projeto de Inovação

67

Realizar Avaliação dos Ativos do CFQ (Imparment)

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO / FORMA DE CONTRATAÇÃO
VALOR ESTIMADO 2021
RENOVAÇÃO
PREVISTA
RENOVAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

R$

118.775,52

Contratação de empresa especializada em filtrar publicações para auxílio da AJUR/CFQ

CONTRATAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

R$

2.750,00

GEREX

Prestação de Serviço para contratação de empresa para inserção de práticas de
gestão inovadoras como Design de Serviços, Gamificação de Processos dentre
outros.

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

300.000,00

GERFIN

Contratação de empresa especializada em avaliação de ativos (Imparment

CONTRATAÇÃO

PREGÃO

R$

120.000,00

R$

27.272.584,36

VALOR ESTIMADO 2021
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