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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

72

Solução
de TIC

73

Solução
de TIC

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E
APOIO TECNICO DE
ATIVIDADES DE
INFORMATICA

Prestação de serviços de apoio às
atividades de
planejamento da Tecnologia da
Informação, a fim de atender às
demandas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
Serviços técnicos especializados de
TECNOLOGIA DA
pesquisa e aconselhamento
INFORMACAO E
imparcial em tecnologia da
APOIO TECNICO DE informação com serviços de análise
ATIVIDADES DE especializados, bem como, serviços
INFORMATICA
complementares de apoio à
consulta, interpretação e aplicação
das informações contidas nas
referidas bases

IN SEGES/ME nº 1/2019

HST

40000

Valor
unitário
estimado
(R$)
88,65

Unidade

2

104.787,68

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

3.546.000,00

Custeio

SIM

Alta

30/03/2020

Soluções de
TIC

209.575,36

Custeio

SIM

Média

23/06/2020

Soluções de
TIC

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Melhorar o alcance e desempenho dos
Coordenaçãoobjetivos institucionais, realizando o
Geral de
aprimoramento, a construção e/ou adequação Governança de
de seus sistemas informatizados bem como
TI padronizando todos os processos envolvidos CGGOV/DIRTI
em conformidade com as boas praticas de
mercado, dotando o órgão de maior
capacidade de processamento de dados ou
para otimizar o uso de recursos já existentes,
pode-se notar que o ambiente computacional
do órgão possui significativo grau de
complexidade, abrangendo muitos elementos,
os quais ligados entre si ou em partes formam
as inúmeras soluções tecnológicas atualmente
hospedadas em seu site. Esta exigência se
apresenta como mais um desafio da TI do
FNDE: se por um lado, o FNDE não dispõe, em
seu quadro próprio de funcionários, de
profissionais altamente especializados,
capazes de conceber e operar estruturas
complexas de TI, por outro o mercado tem
ofertado soluções que podem solucionar a
carência do FNDE que se depara, também,
com uma severa deficiência de ordem
quantitativa de profissionais. Igualmente, a
cobrança de um melhor desempenho para a
área de TI é cada vez mais intensa e com uma
urgênciano
quecumprimento
aumenta o leque
de desafios
Auxiliará
do Planejamento
CoordenaçãoEstratégico de TI, materializado no PDTI
Geral de
–Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o Governança de
FNDE necessita ter um ambiente de
TI tecnologia da informação que dê suporte às CGGOV/DIRTI
áreas finalísticas e administrativas do órgão
de forma a suprir à demanda por um
emprego mais intensivo e adequado da TIC em
seus processos de trabalho.
Assim, o FNDE espera auxiliar e proporcionar
maior segurança aos gestores de tecnologia no
processo de tomada de decisão, sobre
projetos complexos ou que utilizem soluções
tecnológicas ainda não disseminadas na
organização, e incrementar a qualidade dos
serviços prestados pela área de TIC.
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Decrição

Descrição sucinta do objeto

1970

INSTALACAO
MONTAGEM
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
ELETRICOS

Serviços de Instalação de Quadros
Elétricos

UNIDADE

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
1.000,00

1970

INSTALACAO
MONTAGEM
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
ELETRICOS

Serviços de Substituição de
Elementos Ativos /Passivos

UNIDADE

5

CABO DE LÓGICA

fornecimento de material de
consumo

kit

1

Nº
Item

Tipo do
item

74

Serviço

CONTINU
ADO

75

Serviço

CONTINU
ADO

76

Material

CONSUM 383076
O

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

1.000,00

Custeio

SIM

Alta

17/08/2020

Serviços
A execução dos serviços de manutenção
continuados
preventiva e corretiva da infraestrutura de
sem dedicação cabeamento da rede interna mantém os
exclusiva de serviços computacionais, de telefonia e de
mão de obra rede elétrica estabilizada em perfeito estado
de funcionamento. Além disso, há também a
execução de serviços de fornecimento e
instalação de pontos lógicos, pontos elétricos
e pontos de fibra óptica, bem como seus
remanejamentos. Devido a isso, a
continuidade deste serviço se mostra
indispensável ao funcionamento dos serviços
de TI do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

1.001,60

5.008,00

Custeio

SIM

Alta

17/08/2020

Serviços
A execução dos serviços de manutenção
continuados
preventiva e corretiva da infraestrutura de
sem dedicação cabeamento da rede interna mantém os
exclusiva de serviços computacionais, de telefonia e de
mão de obra rede elétrica estabilizada em perfeito estado
de funcionamento. Além disso, há também a
execução de serviços de fornecimento e
instalação de pontos lógicos, pontos elétricos
e pontos de fibra óptica, bem como seus
remanejamentos. Devido a isso, a
continuidade deste serviço se mostra
indispensável ao funcionamento dos serviços
de TI do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

95.000,00

95.000,00

Custeio

SIM

Alta

17/08/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Materiais de
consumo

A execução dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva da infraestrutura de
cabeamento da rede interna mantém os
serviços computacionais, de telefonia e de
rede elétrica estabilizada em perfeito estado
de funcionamento. Além disso, há também a
execução de serviços de fornecimento e
instalação de pontos lógicos, pontos elétricos
e pontos de fibra óptica, bem como seus
remanejamentos. Devido a isso, a
continuidade deste serviço se mostra
indispensável ao funcionamento dos serviços
de TI do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI
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Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

77

Solução
de TIC

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
Serviço de acesso online à base de
TECNOLOGIA DA
dados do Sistema de Cadastro de
INFORMACAO E
Pessoa Física (CPF) e Pessoa
APOIO TECNICO DE Jurídica (CNPJ) da Secretaria da
ATIVIDADES DE
Receita Federal.
INFORMATICA

meses

12

Valor
unitário
estimado
(R$)
60.000,00

79

Solução
de TIC

SERVIÇOS 27014
DE TIC

SERVICOS DE
Serviçode Manutenção,Suporte
GERENCIAMENTO Técnico e Atualização daSolução de
DE
Alta Disponibilidade e Contingência
INFRAESTRUTURA para os SGBDs Oracle -EXADATA
DE TECNOLOGIA
DAINFORMACAO E
COMUNICACAO
(TIC)

Meses

12

67.884,35

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

720.000,00

Custeio

SIM

Alta

30/10/2020

Soluções de
TIC

Necessidade de consultas dos dados
Coordenaçãocadastrais das diversas entidades que mantém
Geral de
algum tipo de vínculo com o órgão, sendo de Desenvolviment
interesse institucional a existência de maior o de Sistemas integração dos cadastros (CPF e CNPJ) com o CGDES/DIRTI
banco de dados corporativo desta Autarquia.
Portanto, há necessidade de viabilizar as
funções de pesquisa constantes dos
Sistemas de Informação do FNDE e as
operações de verificação de dados cadastrais
de Pessoas Físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas
(CNPJ) por meio de acesso online à base de
dados mantida pela Receita Federal do
Brasil e operada pelo Serpro, contratado do
Ministério da Fazenda. Adota-se a
tecnologia da rede Internet, conhecida
por Webservices, com vistas a propiciar a
não interrupção do serviço e gerar a
esperada agilidade e integração àspesquisas
com os sistemas do órgão.

814.612,20

Custeio

SIM

Alta

27/12/2020

Soluções de
TIC

o Sistema Gerenciador de Banco de Dados CoordenaçãoOracle é um dos principais recursos
Geral de
tecnológicos, utilizados pelo FNDE, no qual é Infraestrutura
responsável pela gestão das informações
Tecnológica que estão sob a sua custódia originadas CGINF/DIRTI
de diversos sistemas críticos. Alto
desempenho, disponibilidade e
escalabilidade do banco de dados são
variáveis fundamentais para assegurar que
os dados estejam sempre disponíveis,
íntegros e seguros, sendo que atualmente,
a indisponibilidade das informações poderá
ocasionar imensuráveis prejuízos para a
Autarquia.
Portanto, diante da necessidade de alta
disponibilidade e o alto desempenho nos
serviços prestados à sociedade, buscou-se no
mercado uma solução capaz de assegurar a
disponibilidade de infraestrutura dos
datacenters, a fim de prover redundância
aos serviços ofertados, classificados como
críticos.
Diante disso, torna-se necessário a
manutenção, o suporte técnico e a atualização
da solução EXADATA adquirida pelo FNDE, e
com isso assegurar a disponibilidade e
integridade das informações em uso, de
forma a preservar investimento realizado para

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVIÇOS 27502
DE TIC

CESSAO
TEMPORARIA DE
DIREITOS SOBRE
PROGRAMAS DE
COMPUTADOR
LOCACAO DE
SOFTWARE

Subscrição Red Hat Enterprise
Linux for Virtual Datacenters with
Smart Management, Premium

UNIDADE

16

Valor
unitário
estimado
(R$)
13.789,00

Solução
de TIC

SERVIÇOS 27502
DE TIC

CESSAO
TEMPORARIA DE
DIREITOS SOBRE
PROGRAMAS DE
COMPUTADOR
LOCACAO DE
SOFTWARE

Subscrição Red Hat Enterprise
Linux Server with Smart
Management, Premium (Physiscal
or Virtual Nodes)

UNIDADE

11

82

Solução
de TIC

SERVIÇOS 27502
DE TIC

CESSAO
TEMPORARIA DE
DIREITOS SOBRE
PROGRAMAS DE
COMPUTADOR
LOCACAO DE
SOFTWARE

Subscrição Red Hat Network
Satellite

UNIDADE

83

Solução
de TIC

SERVIÇOS 27502
DE TIC

CESSAO
TEMPORARIA DE
DIREITOS SOBRE
PROGRAMAS DE
COMPUTADOR
LOCACAO DE
SOFTWARE

Subscrição Red Hat Jboss
Enterprise Application Platform
with Management, 16 Core
Premium

UNIDADE

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

80

Solução
de TIC

81

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

220.624,00

Custeio

SIM

Alta

30/12/2020

Soluções de
TIC

Atender às demandas de sustentação dos
sistemas críticos desenvolvidos na tecnologia
JAVA no ambiente computacional do FNDE,
mantendo a padronização dos sistemas
desenvolvidos na tecnologia JAVA para serem
executados sob a plataforma Linux Red Hat
e servidor de aplicação Jboss, promovendo a
aderência de sistemas críticos do governo
em plataformas alinhadas ao software livre.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

4.890,00

53.790,00

Custeio

SIM

Alta

30/12/2020

Soluções de
TIC

Atender às demandas de sustentação dos
sistemas críticos desenvolvidos na tecnologia
JAVA no ambiente computacional do FNDE,
mantendo a padronização dos sistemas
desenvolvidos na tecnologia JAVA para serem
executados sob a plataforma Linux Red Hat
e servidor de aplicação Jboss, promovendo a
aderência de sistemas críticos do governo
em plataformas alinhadas ao software livre.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

1

32.000,00

32.000,00

Custeio

SIM

Alta

30/12/2020

Soluções de
TIC

Atender às demandas de sustentação dos
sistemas críticos desenvolvidos na tecnologia
JAVA no ambiente computacional do FNDE,
mantendo a padronização dos sistemas
desenvolvidos na tecnologia JAVA para serem
executados sob a plataforma Linux Red Hat
e servidor de aplicação Jboss, promovendo a
aderência de sistemas críticos do governo
em plataformas alinhadas ao software livre.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

12

39.840,00

478.080,00

Custeio

SIM

Alta

30/12/2020

Soluções de
TIC

Atender às demandas de sustentação dos
sistemas críticos desenvolvidos na tecnologia
JAVA no ambiente computacional do FNDE,
mantendo a padronização dos sistemas
desenvolvidos na tecnologia JAVA para serem
executados sob a plataforma Linux Red Hat
e servidor de aplicação Jboss, promovendo a
aderência de sistemas críticos do governo
em plataformas alinhadas ao software livre.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI
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Nº
Item

Tipo do
item

84

Solução
de TIC

SERVIÇOS 22993
INFORMATICA Serviço de Suporte Técnico em
DE TIC
SUPORTE TECNICO ( produtos da Plataforma Red Hat
SOFTWARE
Enterprise Solutions ou JBOSS
EQUIPAMENTOS ) Enterprise Middleware - Consultor

89

Serviço

CONTINU
ADO

14397

92

Serviço

CONTINU
ADO

8729

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

PRESTACAO DE
SERVICOS DE
COPEIRAGEM

Descrição sucinta do objeto

Copeira (o) e Encarregada(o). O
item deve ser cotado conforme
condições e especificações
constantes no Termo de
Referência, Anexo I do edital.

Prestação de
Prestação de Serviços de Portaria /
Serviços de Portaria
Recepção
/ Recepção

Horas

2000

Valor
unitário
estimado
(R$)
354,00

UN

17

Posto

1

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

708.000,00

Custeio

SIM

Alta

30/12/2020

Soluções de
TIC

52.152,00

886.584,00

Custeio

SIM

Média

11/06/2020

Serviços com
O serviço de copeiragem é necessário e
CoordenaçãoDedicação imprescindível, pois garante o atendimento ao
Geral de
Exclusiva de público interno e externo da Autarquia, dentro
Recursos
Mão de Obra dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com
Logísticos fornecimento de mão de obra uniformizada e CGLOG/DIRAD
de material, além da observância às
recomendações aceitas pela boa técnica,
higiene, normas e legislações aplicáveis,
viabilizando a preparação e distribuição do
café, da água e chá. Sendo assim, os postos
serão distribuídos entre as áreas de maior
fluxo de reuniões e eventos.

422.916,00

422.916,00

Custeio

SIM

Média

21/11/2020

Serviços com
Em entendimento ao disposto no art. 9º do
CoordenaçãoDedicação Decreto nº 5450/2005, a presente contratação
Geral de
Exclusiva de
se justifica tendo em vista a importância dos
Recursos
Mão de Obra serviços de recepção para o desenvolvimento
Logísticos das atividades da Autarquia. Nesse sentido, o CGLOG/DIRAD
(a) recepcionista tem, principalmente, o dever
de, cordial e urbanamente, acompanhar os
visitantes da Casa; atender os públicos
internos e externos; recepcionar os visitantes
de forma contínua e adequada; averiguar as
necessidades do público externo e dirigi-lo ao
setor competente; fornecer informações; e
observar normas internas de segurança

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Obter atendimento especializado 24x7 (por
vinte e quatro horas nos sete dias da semana),
por intermédio de correio eletrônico (email),
por ferramentas do tipo chat e por telefone,
todos em língua portuguesa, no Brasil, a fim
de atender a compatibilidade com os
equipamentos do parque tecnológico de
hardware que têm o software Linux Red Hat
como homologado.

Unidade
Responsável
CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI
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Nº
Item

Tipo do
item

93

Serviço

CONTINU
ADO

95

Serviço

CONTINU
ADO

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Decrição

Descrição sucinta do objeto

25550

SERVIÇOS DE
PREVENÇÃO
COMBATE
INCÊNDIO /
BRIGADISTA

Serviços de prevenção e combate a
incêndio de forma contínua, com
atendimento emergencial de
primeiros socorros aos servidores,
prestadores de serviços e
visitantes, por meio de Brigada de
Bombeiro Civil, com atuação em
todas as dependências do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE)

POSTO

15

Valor
unitário
estimado
(R$)
237.796,49

24147

Prestação de
Serviço de
Vigilância e
Segurança Orgânica - Outras
Necessidades

contratação de empresa para
prestação de serviços de vigilância
patrimonial, armada e desarmada,
nos termos do inciso I, 3º do
artigo 1º da portaria DPF nº 3233,
de 10/12/2012, para atuar no
Edifício Sede do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação ?
FNDE, Edifício Elcy Meireles e
Depósito de Brasília (DEBRA). O
item deve cotado conforme
especificações, quantidades e
condições constantes no Termo de
Referência, Anexo I do edital.

posto

29

130.982,42

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo
Serviços com
Dedicação
Exclusiva de
Mão de Obra

3.566.947,35

Custeio

SIM

Alta

29/04/2020

3.798.490,18

Custeio

SIM

Alta

01/08/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Justificativa para aquisição ou contratação

A contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de bombeiro civil,na
prevenção e combate a incêndio e
atendimento emergencial de primeiros
socorros,deve-se à necessidade de;a) atender
às demandas do FNDE e dependências no que
tange à prevenção e ao combate a incêndios,
sinalização de rotas de fuga para abandono de
área e à prestação de primeiros socorros,
visando, em caso de sinistro, proteger a vida,
de modo a reduziras consequências sociais do
sinistro, danos ao patrimônio público e ao
meio ambiente;b) atender ao disposto na
Portaria n° 26/2008- Corpo de Bombeiro
Militar do DistritoFederal (CBMDF), que
aprovou a Norma Técnica n° 07/2008-CBMDF,
que estabelece os critérios mínimos para a
formação e prestação de serviços de brigada
de bombeiros civil;c) atender ao disposto na
Norma Técnica NBR 14276 da ABNT Programa de Brigada de Incêndio, que
estabelece as condições mínimas para a
elaboração de um programa de brigada de
incêndio;d) atender ao disposto na Norma
Técnica NBR 14608 da ABNT - Bombeiro
Profissional Civil, que estabelece os requisitos
para determinar o número mínimo de
bombeiros
civis emeuma
planta,
Serviços com Os
serviços profissionais
de vigilância armada
desarmada
Dedicação
e segurança patrimonial são essenciais para o
Exclusiva de desempenho regular das atividades praticadas
Mão de Obra
no ambiente da Administração, tanto por
parte dos funcionários quanto do público em
geral, bem como objetivam preservar o
patrimônio público e a segurança dos
funcionários e público em geral

Unidade
Responsável
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
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aplicação

4

Valor
unitário
estimado
(R$)
1.915,17

metro²

38885

30843

Tipo do
item

98

Serviço

CONTINU
ADO

3417

99

Serviço

CONTINU
ADO

24023

Prestação de
Contratação de empresa para a
Serviço de Limpeza prestação de serviços contínuos de
e Conservação limpeza, conservação e
Outras
higienização, compreendendo mão
Necessidades
de obra, materiais de consumo,
insumos e equipamentos
necessários à execução dos
serviços, no Edifício FNDE SEDE e
anexos. O item deve ser cotado de
acordo com as especificações,
quantidadese condições
constantes no Termo de
Referência, Anexo I do edital.

106

Serviço

CONTINU
ADO

24210

Prestação de
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA carro/motor
serviço de
DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E
ista
Transporte Para
COLABORADORES PARA FINS DE
Servidor
FISCALIZAÇÃO.
Envolvendo
Veículo/Condução/
Manutenção/Comb
ustível-Outras
Necessidades

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Nº
Item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

Desinsetização /
Desratização

Contratação de empresa para a
prestação de serviços continuados
de desinsetização com spray e gel
contra baratas, mosquitos, moscas,
formigas e escorpiões
edesratização com pó e iscas. O
item deve cotado conforme
especificações e condições
constantes no Termo de
Referência, Anexo I do edital.

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

7.660,68

Custeio

SIM

Alta

20/07/2020

Serviços
Em atendimento ao disposto no art. 9° do
Coordenaçãocontinuados
Decreto n° 5.450/2005, a presente
Geral de
sem dedicação contratação se justifica pela necessidade de
Recursos
exclusiva de eliminação de insetos e pragas urbanas, como
Logísticos mão de obra
ratos e baratas, que, ao se deslocarem pela
CGLOG/DIRAD
rede de esgoto e outros ambientes propícios
ao desenvolvimento de patógenos, trazem
consigo micro-organismos junto ao corpo que,
quando em contato com alimentos e
utensílios, contaminam-nos.

52,42

2.038.351,70

Custeio

SIM

Alta

16/11/2020

Serviços com
Em atendimento ao disposto no art. 9º do
CoordenaçãoDedicação Decreto nº 5.450/2005,a presente contratação
Geral de
Exclusiva de se justifica pela necessidade de manutenção
Recursos
Mão de Obra e conservação das unidades do FNDE, com
Logísticos o fim de se obter as condições adequadas CGLOG/DIRAD
de salubridade e higiene para a prestação de
serviço dos colaboradores.

4,86

149.896,98

Custeio

SIM

Média

29/08/2020

Serviços
A contratação de empresa especializada para a Coordenaçãocontinuados
prestação de serviço de locação de veículos
Geral de
sem dedicação
com motorista, pelo Fundo Nacional de
Recursos
exclusiva de
Desenvolvimento da Educação – FNDE,
Logísticos mão de obra justifica-se pela necessidade de transporte de CGLOG/DIRAD
pequenos volumes e de servidores,
empregados e colaboradores na execução de
fiscalizações, no âmbito do Distrito Federal e
entorno, conforme regimento interno do
FNDE.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020

UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Nº
Item

Tipo do
item

109

Serviço

CONTINU
ADO

111

Serviço

CONTINU
ADO

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Decrição

Descrição sucinta do objeto

1627

Manutenção /
Reforma Predial

Prestação de serviços de
manutenção predial preventiva,
preditiva e corretiva nos sistemas
elétrico; hidrossanitário; de
proteção contra descargas
atmosféricas; de detecção, alarme
e combate a incêndio; de
iluminação de emergência; nas
portas de vidro e portões
automáticos; substituição, sob
demanda, de pele de vidro das
esquadrias das fachadas, bem
como espelhos, vidros e
acessórios, bem como de outros
serviços eventuais de manutenção.

serviço

1

22454

Ar Condicionado Manutenção
Sistema Central

Contratação de empresa para
prestação de serviços de
assistência técnica, operação,
instalação, remanejamento,
manutenção preventiva e corretiva
e monitoramento da qualidade do
ar nos sistemas de condicionadores
de ar central de água gelada,
condicionadores de ar dos tipos
splits e "janela" e exaustores.

mês

12

Valor
unitário
Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
Data
estimado
(R$)
despesas de contrato prioridade
desejada
(R$)
1.304.897,1
1.304.897,16
Custeio
SIM
Alta
01/06/2020
6

76.928,03

923.136,36

Custeio

SIM

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Alta

01/08/2020

Nome do
grupo
Serviços com
Dedicação
Exclusiva de
Mão de Obra

Justificativa para aquisição ou contratação
Esta contratação visa à garantia da
manutenção nos sistemas elétricos; Usina
Solar fotovoltaica; estabilizador;
hidrossanitário; de proteção contra descargas
atmosféricas; de detecção, alarme e combate
a incêndio (SDAI); de iluminação de
emergência; nas portas de vidro e portões
automáticos; substituição, sob demanda, de
pele de vidro das esquadrias das fachadas,
bem como espelhos, vidros e acessórios nas
dependências do FNDE, a fim de proporcionar
o seu contínuo funcionamento, eficiência no
consumo energético, do serviço ininterrupto
para a manutenção predial, patrimônio da
Autarquia, além de permitir um ambiente
satisfatório para atender a servidores,
prestadores de serviços, colaboradores e
visitantes da Autarquia.

Unidade
Responsável
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Serviços com
Justifica-se pela inviabilidade da adoção de
CoordenaçãoDedicação
aferição dos resultados, já que a contratação
Geral de
Exclusiva de
refere-se a prestação de serviço de
Recursos
Mão de Obra manutenção de aparelhos de ar condicionado,
Logísticos não se vislumbrando a medição dos resultados CGLOG/DIRAD
pelo quantitativo de aparelhos que receberam
os serviços e muito menos por metragem de
execução desses. Além disso, necessita-se de
posto de serviço com profissional residente
para execução dos serviços de manutenção
preventiva, que devem ser realizadas
diariamente.
Referente à escolha do fornecimento das
peças de reposição ser por conta da
contratada e não por demanda da
Contratante, justifica-se pela impossibilidade
de se prever, em um sistema tão complexo, a
descrição das peças e o quantitativo a ser
utilizado. Além disso, visou-se alcançar maior
presteza e eficiência na realização dos serviços
afetos à manutenção dos aparelhos de ar
condicionado, bem como seus componentes,
primando-se pela otimização da qualidade no
trato do bem público, com estreita
observância de critérios e mecanismos
geradores de maior eficiência, celeridade e
economicidade

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020
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Nº
Item

Tipo do
item

112

Serviço

CONTINU
ADO

3557

113

Serviço

CONTINU
ADO

5436

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

Instalação /
Contratação de empresa para
Manutenção serviços de assistência técnica e
Elevadores, Escadas manutenção preventiva e corretiva
Rolantes, Monta em 05 (cinco) elevadores marca
Cargas / Plataforma ThyssenKrupp a serem executados
/ Escadas
de forma contínua, com
fornecimento de peças de
reposição e insumos genuinamente
originais, sem ônus adicional para a
contratante. O item deve ser
cotadoconforme especificações e
condições constantes no Termo de
Referência, AnexoI do edital.

Chaveiro

12

Valor
unitário
estimado
(R$)
6.644,00

3050

23,35

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
Meses

O item deve ser cotado conforme chave/fecha
especificações contidas no Termo
dura
de Referência, Anexo I do Edital.

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

79.728,00

Custeio

SIM

Alta

01/07/2020

Serviços
Os elevadores são fundamentais para a
continuados
circulação de pessoas e materiais dentro da
sem dedicação
repartição, especialmente de pessoas
exclusiva de portadoras de deficiência ou com mobilidade
mão de obra
reduzida. A manutenção preventiva se faz
necessária de maneira a mantê-los em
condições de uso, evitando o desgaste de seus
componentes mecânicos, elétricos e
eletrônicos. Ainda assim, devido ao seu uso
continuado, ocasionalmente podem ocorrer
falhas no seu funcionamento, tornando-se
necessária a manutenção corretiva.

71.217,50

Custeio

SIM

Média

18/02/2020

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Unidade
Responsável
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Em atendimento ao disposto no art. 9°, § 1°,
Coordenaçãodo Decreto n° 5.450/2005, a presente
Geral de
aquisição e seus aspectos de sucesso tem o
Recursos
objetivo atender as solicitações de todos
Logísticos servidores/colaboradores do FNDE para a
CGLOG/DIRAD
execução dos serviços de chaveiro.
Busca-se garantir a eficiência de fornecimento
do serviço, de forma ininterrupta, com vistas á
manutenção da guarda de documentos,
materiais e objetos.

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020
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Nº
Item

Tipo do
item

115

Serviço

Subitem
NÃO
CONTINU
ADO

Código
do item
3662

Decrição

Descrição sucinta do objeto

MANUTENCAO
EXTINTORES
MANGUEIRAS COMBATE
INCENDIO

Serviço de recarga de extintores de
incêndio classe PQS de 06 KG.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UN

283

Valor
unitário
estimado
(R$)
10,00

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
2.830,00

Custeio

NÃO

Alta

Data
desejada

Nome do
grupo

13/03/2020

Serviços não
continuados

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

A presente contratação se justifica pela
Coordenaçãonecessidade de atender à Portaria do
Geral de
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE Nº.
Recursos
3.214, de 08 de junho de 1978, que aprova as
Logísticos Normas Regulamentadoras – neste caso, em CGLOG/DIRAD
atendimento à NR - 23 – Proteção e Combate a
Incêndio, e a NORMA TÉCNICA N.º 001/2002CBMDF do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, que Institui as Exigências de
Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico
das edificações do Distrito Federal.
De acordo com o controle realizado pela área
demandante, a Autarquia necessita realizar o
serviço especificado para manter os extintores
em condições operacionais de eficácia em caso
de necessidade de combate a incêndio em
qualquer de nossas instalações, considerando
a importância de resguardar a saúde e
integridade física dos trabalhadores e o
patrimônio da Autarquia.

116

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

3662

MANUTENCAO
EXTINTORES
MANGUEIRAS COMBATE
INCENDIO

Aquisição de extintores de incêndio
classe CO2 e a prestação de
serviços de recarga de extintores
de incêndio, classe CO2 e classe
PQS de 06 Kg.

UN

50

38,00

1.900,00

Custeio

NÃO

Alta

30/07/2020

Serviços não
continuados

A presente contratação se justifica pela
Coordenaçãonecessidade de atender à Portaria do
Geral de
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE Nº.
Recursos
3.214, de 08 de junho de 1978, que aprova as
Logísticos Normas Regulamentadoras – neste caso, em CGLOG/DIRAD
atendimento à NR - 23 – Proteção e Combate a
Incêndio, e a NORMA TÉCNICA N.º 001/2002CBMDF do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, que Institui as Exigências de
Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico
das edificações do Distrito Federal.
De acordo com o controle realizado pela área
demandante, a Autarquia necessita realizar o
serviço especificado para manter os extintores
em condições operacionais de eficácia em caso
de necessidade de combate a incêndio em
qualquer de nossas instalações, considerando
a importância de resguardar a saúde e
integridade física dos trabalhadores e o
patrimônio da Autarquia.

IN SEGES/ME nº 1/2019

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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Nº
Item

Tipo do
item

117

Material

CONSUM 150192
O

118

Serviço

CONTINU
ADO

4120

119

Serviço

CONTINU
ADO

4405

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

CARIMBO

CARIMBOS AUTOMÁTICOS DE
DIVERSOS MODELOS, CARTUCHOS
DE IMPRESSÃO PARA CARIMBO
DIGITAL E TINTAS PARA CARIMBOS

ENERGIA ELETRICA - Fornecimento de energia elétrica (
FORNECIMENTO
Central de água gelada) SEDE e
Debra

Locação /
Manutenção de
Equipamentos
Permanentes

Contratação de empresa para a
prestação de serviços de locação
de 50 (cinquenta) purificadores de
água nas dependências do FNDE,
incluindo mão de obra e todos os
materiais necessários para
instalação, manutenção preventiva
e corretiva. O item deve ser de
acordo com as especificações,
quantidades e condições
constantes no Termo de Referência
Anexo I do edital.

UNIDADE

905

Valor
unitário
estimado
(R$)
30,16

kwh

632190

mês

12

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo
Materiais de
consumo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

27.294,80

Custeio

SIM

Média

07/12/2020

0,87

550.005,30

Custeio

SIM

Alta

31/12/2020

Serviços
Serviço essencial para o funcionamento do
continuados órgão e os equipamentos que necessitam de
sem dedicação
energia.
exclusiva de
mão de obra

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

3.853,29

46.239,48

Custeio

SIM

Alta

21/11/2020

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

A contratação em comento visa atender ao
CoordenaçãoFundo Nacional de Desenvolvimento da
Geral de
Educação, quanto às demandas de confecção e
Recursos
manutenção de carimbos, fornecimento de
Logísticos materiais específicos para carimbos de
CGLOG/DIRAD
assinatura de servidores e carimbo digital,
com vistas à reorganização do arquivo
intermediário da Autarquia. Cabe ressaltar que
os carimbos digitais, além da função típica de
impressão arquivísticas, também são
diariamente utilizados na impressão de
etiquetas de identificação de visitantes e
eventuais servidores que se apresentam na
portaria de acesso às instalações físicas da
Autarquia sem portar o crachá de identificação

Em atendimento ao disposto no art. 9º do
Decreto nº 5.450/2005, a presente
contratação se justifica pela necessidade de
fornecer água potável nas dependências do
FNDE.
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Decrição

Descrição sucinta do objeto

Manutenção /
Instalação - No
Break

Serviço de manutenção preventiva
e corretiva em equipamentos de
proteção de energia, tais como:
grupo de gerador de energia, seus
componentes e conexões,
nobreaks e módulos de bateria, a
serem executados de forma
contínua, com fornecimento de
peças e baterias genuinamente
originais e configuração e ativação
de softwares necessários ao
funcionamento adequado dos
equipamentos

mês

12

Valor
unitário
estimado
(R$)
19.390,00

4120

ENERGIA ELETRICA - Fornecimento de energia (edifício
FORNECIMENTO
sede e Debra do FNDE)

kwh

1920000

CONTINU
ADO

4120

ENERGIA ELETRICA - Fornecimento de energia - taxa de
FORNECIMENTO
iluminação pública (DEBRA)

KWH

Serviço

CONTINU
ADO

4120

ENERGIA ELETRICA - Fornecimento de energia elétrica (
FORNECIMENTO
Elcy Meireles)

Solução
de TIC

MATERIAI 232642
S DE TIC

Nº
Item

Tipo do
item

120

Serviço

CONTINU
ADO

2658

121

Serviço

CONTINU
ADO

122

Serviço

123

124

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

´SERVIDOR DE
REDE´

Aquisição de servidores de alto
desempenho com o objetivo de
montar infraestrutura física
compatível para operação de
cluster virtual, aumentar o poder
de processamento e memória do
cluster e reduzir a quantidade de
hosts físicos no data center e os
custos com a manutenção de
servidores legados que estão em
operação atualmente.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

232.680,00

Custeio

SIM

Média

27/07/2020

Serviços
Em atendimento ao disposto no art. 9° do
continuados
Decreto n° 5.450/2005, a presente
sem dedicação contratação se justifica pela necessidade de
exclusiva de
manter os equipamentos de proteção de
mão de obra energia em perfeito funcionamento, por meio
de intervenções preventivas e corretivas.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

0,94

1.804.800,00

Custeio

SIM

Alta

31/12/2020

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

Contrato essencial para o funcionamento do
órgão.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

15520

0,58

9.001,60

Custeio

SIM

Alta

31/12/2020

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

Contrato essencial para funcionamento do
orgão

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

KWH

747160

0,87

650.029,20

Custeio

SIM

Alta

31/12/2020

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

Contrato essencial para o funcionamento do
órgão

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

UNIDADE

20

230.000,00

4.600.000,00

Investimento

NÃO

Média

20/05/2020

Soluções de
TIC

A ascensão da TI a um lugar estratégico para a
condução dos negócios aumenta a
necessidade de um ambiente tecnológicos
adequado e sustentável, em que se exige uma
reestruturação contínua para o alcance dos
resultados esperados. Assim, a contratação
visa suprir a necessidade de aquisição de
servidores de alto desempenho para
plataforma de virtualização, aumentando o
poder de processamento e memória, além de
reduzir quantidade de servidores legados e
seus gastos de manutenção, refletindo
também na redução de custos de
licenciamento, energia, rede ( switches),
dentre outros.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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Nº
Item

Tipo do
item

129

Serviço

CONTINU
ADO

14389

Prestação de
serviço de Carregadores de
Serviços de
materiais, móveis e outros volumes
Operador de Carga nas dependências do FNDE, assim
e Descarga
como no transporte para outras
localidades no âmbito do Distrito
Federal.

Posto

6

Valor
unitário
estimado
(R$)
38.976,00

130

Serviço

CONTINU
ADO

2399

MANUTENCAO DE
Serviços de manutenção de
EQUIPAMENTOS equipamentos de áudio e vídeo dos
HIDROMECANICOS
auditórios do FNDE.

UN

12

35.000,00

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo
Serviços com
Dedicação
Exclusiva de
Mão de Obra

233.856,00

Custeio

SIM

Média

12/06/2020

420.000,00

Custeio

SIM

Média

28/02/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Os serviços de carregadores de materiais,
móveis e
outros, faz-se necessário para execução de
tarefas relacionadas ao transporte de malotes
e mudança de móveis, computadores e
utensílios quando da alteração do layout de
salas; ao apoio na entrega de material de
consumo e permanente; além de outras
demandas correlatas.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Serviços
Motiva esta contratação a necessidade da
continuados
Autarquia de contar com um sistema que
sem dedicação garanta alta qualidade de áudio e vídeo para a
exclusiva de
difusão de conteúdos visando uma maior
mão de obra
abstração e conforto dos usuários. Com
crescente frequência, decisões precisam ser
tomadas em função das informações
recebidas e difundidas. A interligação com as
ferramentas de compartilhamento tornam-se
fundamentais para a tomada de decisões. O
uso habitual dos auditórios para cursos,
solenidades, audiências públicas e outros
eventos similares e as salas de reuniões dos
diretores e coordenadores gerais para tomada
de decisões faz necessário o suporte
tecnológico apropriado de um sistema
audiovisual confiável e de qualidade e que
venha permitir interatividade.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
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Nº
Item

Tipo do
item

131

Serviço

CONTINU
ADO

3565

Manutenção de
Veículos Leves e
Pesados

Manutenção preventiva e corretiva Manutenção
de veículos automotores
e peças
pertencentes à frota oficial do
FNDE. O item deve ser cotado
conforme especificações e
condições constantes no Termo de
Referência, Anexo I do edital.

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
50.000,00

132

Serviço

CONTINU
ADO

25372

CONTROLE DE
ABASTECIMENTO
DE VEICULOS

Gerenciamento e controle de
aquisição, bem como o
fornecimento de gasolina comum,
óleo diesel comum e etanol, em
rede de postos credenciados, por
meio de software
integrado para a captura eletrônica
de dados, para suprir o
abastecimento da frota de veículos
e de motores estacionários do
FNDE.

1

70.000,00

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

UN

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

50.000,00

Custeio

SIM

Média

26/03/2020

Serviços
O FNDE atualmente possui uma frota
Coordenaçãocontinuados
composta de 06 (seis) veículos automotores
Geral de
sem dedicação utilizados no desempenho das atividades meio
Recursos
exclusiva de
e fins da Instituição, principalmente em
Logísticos mão de obra viagens a serviço, para que não venha ocorrer CGLOG/DIRAD
maiores prejuízos ao patrimônio público, as
pessoas e da administração do FNDE. Há de se
considerar que a
ação de prevenir ou reparar os referidos
veículos contra defeitos, não deve se restringir
somente quando este ou aquele apresentar
problemas, pois, agindo dessa forma, toma-se
mais oneroso para a Administração.
Assim sendo as ações de prevenir e corrigir
devem ser contínuas, sem interrupção, de
forma a garantir o perfeito funcionamento da
frota e segurança das pessoas.

70.000,00

Custeio

SIM

Média

26/05/2020

Serviços
Necessidade de manutenção do fornecimento
continuados
de combustíveis para abastecer os veículos
sem dedicação
oficiais do FNDE, que necessitam realizar
exclusiva de
deslocamentos à serviço da autarquia, bem
mão de obra
como, o abastecimento dos motores
estacionários que servem de suporte em caso
de falha no fornecimento de energia elétrica
pela concessionária responsável,
principalmente em relação aos serviços de
apoio de TI.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020

UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Nº
Item

Tipo do
item

133

Serviço

CONTINU
ADO

3263

TRANSPORTE
RODOVIARIO CARGAS
ENCOMENDAS

134

Serviço

CONTINU
ADO

13943

CORRETAGEM SEGURO

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

Prestação eventual de serviços
transporte
contínuos de transporte rodoviário rodoviário
para remoção de mobiliário em
de
geral, bagagem e veículos de
mobiliário
servidores deslocados, no interesse
da Administração, com mudança
de domicílio em caráter
permanente, entre localidades em
todo território nacional, para
atender às necessidades do Fundo

empresa especializada na
prestação de serviço de Seguro
Predial com cobertura de
incêndios, raios, explosão,
implosão, danos elétricos,
alagamento, inundações,
derramamento acidental de
sprinklers e vidros.

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
152.217,00

1

66.000,00

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

seguro

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

152.217,00

Custeio

SIM

Média

03/03/2020

Serviços
No interesse da administração, todo servidor Coordenaçãocontinuados publico, ou profissional nomeado para exercer
Geral de
sem dedicação cargo publico que passar a ter exercício em
Recursos
exclusiva de
nova sede, com mudança de domicílio, em
Logísticos mão de obra
caráter
CGLOG/DIRAD
permanente, faz jus ao transporte de
mobiliário e bagagem, inclusive de seus
dependentes. Diante deste
fato, verificamos que o FNDE não dispõe de
meios para realizar este serviço, justificandose a
necessidade da contratação do presente
objeto para atender ao disposto nos Arts. 53 a
57 da Lei n°. 8.112
de 11/12/1990, Decreto N". 4.004 de
08/11/2001 e Orientação Normativa N° 03 de
15/02/2013 do
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

66.000,00

Custeio

SIM

Alta

07/02/2020

Serviços
A aquisição de seguro predial é decorrente da Coordenaçãocontinuados
necessidade de a Administração prevenir-se
Geral de
sem dedicação
de
Recursos
exclusiva de eventuais sinistros que possam comprometer
Logísticos mão de obra
seu patrimônio e a condução de seus
CGLOG/DIRAD
trabalhos. O Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE possui, atualmente, três imóveis, sendo
dois - o Ed.
Sede e o Ed. Depósito - de sua propriedade e
um, o Ed. Elcy Meireles, alugado. Por essa
característica,
este último tem o seguro da edificação de
responsabilidade do Locatário do imóvel. As
proteções contra incêndio, raio, explosão;
danos elétricos; lucros cessantes;
perda/pagamento de aluguel; quebra de
vidros, espelhos e mármores; tumultos, greves
e lock oiif, vendaval, ciclone, tomado, granizo,
queda de aeronaves, impacto de veículos e
fumaça já se encontram asseguradas.
Compete ao FNDE apenas assegurar os bens,
móveis, equipamentos, publicações, dentre
outros, de posse da Autarquia e que estejam
dispostos em seu interior.
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Tipo do
item

135

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

136

Serviço

CONTINU
ADO

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Decrição

Descrição sucinta do objeto

13943

CORRETAGEM SEGURO

Contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de
seguro à frota de veículos oficiais
próprios do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação –
FNDE, com cobertura de danos
materiais, pessoais e assistência 24
horas.

seguro

7

4316

LOCACAO DE
IMOVEL

Locação de imóvel situado no
endereço SBS, Quadra 02, Bloco 1,
Lote 11, Ed. Elcy Meireles, bairro
Asa Sul, em Brasília/DF, objeto da
matrícula nº 61749 no 1º Ofício de
Registro de Imóveis e de inscrição
nº 05220017 para abrigar as
instalações do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de
Referência e seus Encartes.

UN

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
1.104,00

3.108.973,4
4

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo
Serviços não
continuados

7.728,00

Custeio

NÃO

Alta

21/09/2020

3.108.973,44

Custeio

SIM

Alta

14/11/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Justificativa para aquisição ou contratação
A solicitação de contratação do seguro
fundamenta-se pelo fato da preservação do
patrimônio público bem como resguardar a
frota contra danos, considerando que os
mesmos circulam assiduamente em locais de
tráfego muito intenso, propenso a sinistros.

Unidade
Responsável
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Serviços
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Coordenaçãocontinuados
Educação (FNDE) tem passado por
Geral de
sem dedicação considerável expansão de suas competências
Recursos
exclusiva de legais desde 2007, com o advento do Plano de
Logísticos mão de obra
Desenvolvimento da Educação - PDE, do
CGLOG/DIRAD
Ministério da Educação - MEC, consolidando se como a instituição executara das políticas
nacionais de Educação. Para suprir essa
demanda de trabalho, além da expansão
orçamentária, foram realizados dois concursos
públicos e a contratação de colaboradores
terceirizados, totalizando um incremento de
cerca de 2.190 (dois mil cento e
noventa) colaboradores, os quais
demandam uma estrutura de trabalho
adequada para
desenvolverem suas atividades instituídas.
A quantidade de espaço necessário para o
funcionamento de uma organização é baseada
no número de funcionários (tanto os de
período integral e os de meio expediente)
multiplicado por certo número de metros
quadrados por pessoa. Cada organização tem
um padrão de cálculo,
de acordo com suas peculiaridades . No
ramo do design, por exemplo, é de 23 a 32
metros quadrados por funcionário. Como
referência, a maioria dos outros negócios
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Item

Tipo do
item

137

Serviço

Subitem
CONTINU
ADO

Código
do item
3719

Decrição
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
AGENCIAMENTO DE
VIAGENS

Descrição sucinta do objeto

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Contratação de empresa para a
serviço de
prestação de serviços de
agenciamen
agenciamento de viagens,
to de
compreendendo os serviços de
viagens
cotação, emissão, remarcação e
cancelamento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem
como os respectivos seguros
viagens, para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento de Educação FNDE

1

Valor
unitário
Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
Data
estimado
(R$)
despesas de contrato prioridade
desejada
(R$)
2.933.000,0
2.933.000,00
Custeio
SIM
Média
01/02/2020
0

Nome do
grupo
Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

A estrutura administrativa do Fundo Nacional Coordenaçãode Desenvolvimento de Educação - FNDE, para
Geral de
o desempenho de suas atividades regimentais,
Recursos
necessita realizar deslocamentos no território
Logísticos nacional e para o exterior, utilizando-se para CGLOG/DIRAD
tanto, de transporte aéreo, possibilitando a
efetiva atuação de seus servidores, convidados
e colaboradores eventuais.
A contratação de serviços de agenciamento e
gerenciamento de viagens, compreendendo os
serviços de cotação, emissão, remarcação e
cancelamento de passagens aéreas nacionais e
internacionais para a Autarquia objetiva
assegurar o acompanhamento de programas,
projetos e ações, in loco; propiciar a
representação do FNDE em eventos oficiais;
atender o aumento progressivo das demandas
de viagens internacionais e respectivo seguro
viagem, bem como os deslocamentos de
servidores em eventos de capacitação e
monitoramento previstos no Programa de
Capacitação Anual – PAC.
Ressalta-se que os serviços são de natureza
comum e contínua, nos termos da Instrução
Normativa SEGES/MP Nº 05, de 25 de maio
2017 e do Decreto 2.271/97, pois sua

IN SEGES/ME nº 1/2019
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Tipo do
item

138

Serviço

140

Serviço

Subitem
NÃO
CONTINU
ADO

CONTINU
ADO

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item
27278

14982

Decrição
SERVICOS DE
DIGITALIZACAO
INDEXACAO DE
DOCUMENTOS

EMBALAGEM
ETIQUETAGEM
POSTAGEM ENCOMENDA

Descrição sucinta do objeto

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Constitui objeto a contratação de Tratamento
empresa para a prestação de
documental
serviços de tratamento documental /digitalizaçã
arquivístico de massa acumulada e
o
da digitalização da massa
documental de pessoal,
documentos estes que estão sob a
guarda e posse do Arquivo Central
do FNDE

1

Expedição de correspondência via
SEDEX que é o serviço de remessa
expressa de documentos ou
encomendas com ou sem Aviso de
recebimento e o PAC - (Pacote
acessível ao consumidor) que é o
serviço de encomendas e
documentos da linha econômica,
que permite o acompanhamento
do trâmite no site dos correios.

1

UN

Valor
unitário
Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
Data
estimado
(R$)
despesas de contrato prioridade
desejada
(R$)
2.560.875,7
2.560.875,78
Custeio
SIM
Média
19/12/2020
8

112.800,00

112.800,00

Custeio

SIM

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Média

11/11/2020

Nome do
grupo
Serviços não
continuados

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Em atendimento ao disposto no art. 9º do
CoordenaçãoDecreto nº 5.450/2005, a presente
Geral de
contratação se justifica pela necessidade de se
Recursos
organizar os documentos de pessoal sob a
Logísticos guarda do Arquivo Central do FNDE, setor
CGLOG/DIRAD
gerido pelo Serviço de Arquivo Central (Searc),
unidade administrativa da Dirad.
A escolha do serviço se dá em razão de,
inicialmente, a necessidade de se dar carga no
Sistema Eletrônico de Informação, o SEI,
especificamente no módulo Assentamento
Funcional Digital, o AFD, para atender à
Portaria/MP nº 4, de 10/3/2016, que
determina aos órgãos integrantes do SIPEC a
inclusão no SEI-AFD dos documentos de
pessoal pertencente ao quadro de pessoal da
Administração Pública Federal (APF), para isso,
a digitalização permitirá que se possa realizar
a carga de dados no sistema. Num segundo
momento, por meio do tratamento
documental arquivístico, se conhecer os
documentos de pessoal pertencentes à
Fundação de Assistência ao Estudante, a FAE,
que está arranjado em paletes sem critério de
identificação, e ainda, dos documentos de
pessoal que se encontram arquivados no
arquivo
deslizante
do Arquivo Central
do
Pela
necessidade
de continuidade
dos serviços

Serviços
Coordenaçãocontinuados em virtude da abrangência de novos produtos
Geral de
sem dedicação associados à necessidade intrínseca de envio
Recursos
exclusiva de
de encomendas pela Autarquia na execução
Logísticos mão de obra dos programas e outros atos administrativos CGLOG/DIRAD
que envolve a comunicação entre o FNDE e
sua clientela alvo.
A nova contratação irá permitir a continuidade
dos atos, uma vez que a interrupção dos
serviços gerará solução de continuidade dos
atos de interesse da Autarquia e do Governo
Federal na consecução dos programas
voltados para a educação nacional.
Levando em conta a necessidade do órgão em
utilizar os serviços dos correios, a contratação
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT) tem enquadramento no inciso VIII do
Art. 24 combinado com o inciso II do § 3° do
Art. 62 da Lei n° 8.666/93.
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Item

Tipo do
item

141

Serviço

CONTINU
ADO

14982

143

Serviço

CONTINU
ADO

144

Serviço

CONTINU
ADO

145

Solução
de TIC

SERVIÇOS 22993
INFORMATICA Serviços de suporte técnico,
DE TIC
SUPORTE TECNICO (
manutenção e garantia da
SOFTWARE
ferramenta de Business
EQUIPAMENTOS ) Intelligence - OLAP (MicroStrategy)
do FNDE, conforme especificações
constantesno Termo de Referência
Anexo I do edital.

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor
unitário
Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
Data
estimado
(R$)
despesas de contrato prioridade
desejada
(R$)
1.617.048,0
1.617.048,00
Custeio
SIM
Média
11/11/2020
0

Decrição

Descrição sucinta do objeto

EMBALAGEM
ETIQUETAGEM
POSTAGEM ENCOMENDA

Prestação de serviços e a
comercialização, em âmbito
nacional, pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT), de
produtos postais, de serviços
postais, telemáticos e adicionais,
tais como: Registro Nacional,
Registro Módico, Mão Própria,
Aviso de Recebimento e Valor
Declarado, nas modalidades
nacional e internacional, que são
disponibilizados em Unidades de
Atendimento da ECT para
venda avulsa na rede de varejo e,
também, a carga em máquina de
franquear

prestação
de serviço

1

22845 FORNECIMENTO DE
AGUA E COLETA DE
ESGOTO SANITARIO

Fornecimento de agua (DEBRA e
SEDE)

consumo

25

25.684,41

642.110,25

Custeio

SIM

Alta

22845 FORNECIMENTO DE
AGUA E COLETA DE
ESGOTO SANITARIO

Fornecimento de Agua (Elcy
Meireles)

consumo

14

8.451,10

118.315,40

Custeio

SIM

meses

12

15.000,00

180.000,00

Custeio

SIM

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

A contratação irá permitir a continuidade dos
atos, uma vez que a interrupção dos serviços
gerará solução de continuidade dos atos de
interesse da Autarquia e do Governo Federal
na consecução dos programas voltados para a
educação nacional.
Levando em conta a necessidade do órgão em
utilizar os serviços dos correios, a contratação
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT) tem enquadramento no inciso VIII do
Art. 24 combinado com o inciso II do § 3° do
Art. 62 da Lei n° 8.666/93.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

31/12/2020

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

Contrato essencial

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Alta

31/12/2020

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

Contrato Essencial

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Média

22/12/2020

Soluções de
TIC

Atualização de versões do produto (software);
Suporte técnico remoto e on-site.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI
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meses

12

serviços de manutenção preventiva
da infraestrutura de cabeamento
da rede interna mantendo os
serviços computacionais, de
telefonia e de rede elétrica
estabilizada em perfeito estado de
funcionamento.

unidade

28

Serviço de manutenção corretiva.

UNIDADE

12

Tipo do
item

146

Solução
de TIC

SERVIÇOS 22993
INFORMATICA Serviço de Manutenção e Suporte
DE TIC
SUPORTE TECNICO ( Técnico com Reposição de Peças. O
SOFTWARE
item deve ser cotado conforme
EQUIPAMENTOS )
especificações e condições
constantes do Termo de
Referência, Anexo I do edital.

147

Solução
de TIC

SERVIÇOS
DE TIC

1970

INSTALACAO
MONTAGEM
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
ELETRICOS

148

Solução
de TIC

SERVIÇOS
DE TIC

1970

INSTALACAO
MONTAGEM
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
ELETRICOS

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Valor
unitário
estimado
(R$)
37.500,00

Nº
Item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

450.000,00

Custeio

SIM

Alta

10/04/2020

Soluções de
TIC

Manutenção preventiva e corretiva do Sistema
Digital de Comunicação de Voz, que
proporciona facilidade de rota de menor
custo, com utilização de um processador
de maior capacidade e disponibilidade de
tráfego para o volume de ligações
demandadas, além de um sistema de
tarifação com as funcionalidades principais
de atualização de tarifas via web e
possibilidade de estipular valor de consumo
telefônico para as unidades do FNDE. O
Sistema ainda conta com a solução de IP
baseada em um SIP Proxy que está interligado
a central telefônica.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

1.143,00

32.004,00

Custeio

SIM

Alta

17/08/2020

Soluções de
TIC

A execução dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva da infraestrutura de
cabeamento da rede interna mantém os
serviços computacionais, de telefonia e de
rede elétrica estabilizada em perfeito estado
de funcionamento. Além disso, há também a
execução de serviços de fornecimento e
instalação de pontos lógicos, pontos elétricos
e pontos de fibra óptica, bem como seus
remanejamentos. Devido a isso, a
continuidade deste serviço se mostra
indispensável ao funcionamento dos serviços
de TI do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

2.417,00

29.004,00

Custeio

SIM

Alta

17/08/2020

Soluções de
TIC

A execução dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva da infraestrutura de
cabeamento da rede interna mantém os
serviços computacionais, de telefonia e de
rede elétrica estabilizada em perfeito estado
de funcionamento. Além disso, há também a
execução de serviços de fornecimento e
instalação de pontos lógicos, pontos elétricos
e pontos de fibra óptica, bem como seus
remanejamentos. Devido a isso, a
continuidade deste serviço se mostra
indispensável ao funcionamento dos serviços
de TI do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI
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Decrição

Descrição sucinta do objeto

1970

INSTALACAO
MONTAGEM
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
ELETRICOS

Serviço de instalação e
remanejamento de pontos lógicos.
O item deve ser cotado de acordo
com as especificações, quantidades
e condições constantes no Termo
de Referência Anexo I do edital.

Ponto
Lógico

516

Valor
unitário
estimado
(R$)
48,00

1970

INSTALACAO
MONTAGEM
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
ELETRICOS

Serviço de instalação e
remanejamento de pontos
elétricos. O item deve ser cotado
de acordo com as especificações,
quantidades e condições
constantes no Termo de Referência
Anexo I do edital.

ponto
eletrico

552

Solução
de TIC

SERVIÇOS 17655
DE TIC

INSTALACAO
MANUTENCAO CABO OPTICO
ACESSORIO

Serviço de instalação de pontos de
cabos de fibra óptica
conectorizados. O item deve ser
cotado de acordo com as
especificações, quantidades e
condições constantes no Termo de
Referência Anexo I do edital.

metro

Solução
de TIC

SERVIÇOS 22993
INFORMATICA Serviços de manutenção, suporte
DE TIC
SUPORTE TECNICO ( técnico remoto e atualizações da
SOFTWARE
licença de uso definitivo do sistema
EQUIPAMENTOS )
Sophia.

meses

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

149

Solução
de TIC

SERVIÇOS
DE TIC

150

Solução
de TIC

SERVIÇOS
DE TIC

151

152

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

24.768,00

Custeio

SIM

Alta

17/08/2020

Soluções de
TIC

A execução dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva da infraestrutura de
cabeamento da rede interna mantém os
serviços computacionais, de telefonia e de
rede elétrica estabilizada em perfeito estado
de funcionamento. Além disso, há também a
execução de serviços de fornecimento e
instalação de pontos lógicos, pontos elétricos
e pontos de fibra óptica, bem como seus
remanejamentos. Devido a isso, a
continuidade deste serviço se mostra
indispensável ao funcionamento dos serviços
de TI do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

45,00

24.840,00

Custeio

SIM

Alta

17/08/2020

Soluções de
TIC

A execução dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva da infraestrutura de
cabeamento da rede interna mantém os
serviços computacionais, de telefonia e de
rede elétrica estabilizada em perfeito estado
de funcionamento. Além disso, há também a
execução de serviços de fornecimento e
instalação de pontos lógicos, pontos elétricos
e pontos de fibra óptica, bem como seus
remanejamentos. Devido a isso, a
continuidade deste serviço se mostra
indispensável ao funcionamento dos serviços
de TI do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

600

47,00

28.200,00

Custeio

SIM

Alta

17/08/2020

Soluções de
TIC

A execução dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva da infraestrutura de
cabeamento da rede interna mantém os
serviços computacionais, de telefonia e de
rede elétrica estabilizada em perfeito estado
de funcionamento. Além disso, há também a
execução de serviços de fornecimento e
instalação de pontos lógicos, pontos elétricos
e pontos de fibra óptica, bem como seus
remanejamentos. Devido a isso, a
continuidade deste serviço se mostra
indispensável ao funcionamento dos serviços
de TI do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

12

1.097,78

13.173,36

Custeio

SIM

Baixa

30/06/2020

Soluções de
TIC

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

serviço de manutenção e suporte técnico do CoordenaçãoSistema SOPHIA possa atender todas as
Geral de
demandas provenientes da biblioteca, de
Infraestrutura
forma corretiva; além de garantir a
Tecnológica atualização de novas versões
CGINF/DIRTI
disponibilizadas pelo fabricante deste Sistema.
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horas

96

Valor
unitário
estimado
(R$)
272,00

ENERGIA ELETRICA - Taxa e Iluminação Pública da Sede
FORNECIMENTO
e Debra

UN

1

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
Serviço de mensuração de
TECNOLOGIA DA demandas em pontos de função. O
INFORMACAO E
item deve ser cotado de acordo
APOIO TECNICO DE com as especificações, quantidades
ATIVIDADES DE
e condições constantes no Termo
INFORMATICA
de Referência Anexo I do edital.

Ponto de
Função

SERVIÇOS 24783
DE TIC

IMPLANTACAO
REMANEJAMENTO
INFOVIA FIBRA
OPTICA

meses

Nº
Item

Tipo do
item

153

Solução
de TIC

SERVIÇOS 22993
INFORMATICA Serviços de prestação do suporte
DE TIC
SUPORTE TECNICO (
"on-site".
SOFTWARE
EQUIPAMENTOS )

154

Serviço

CONTINU
ADO

4120

155

Solução
de TIC

156

Solução
de TIC

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

Implantação / Remanejamento/
Infovia / Fibra Óptica

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

26.112,00

Custeio

SIM

Baixa

30/06/2020

Soluções de
TIC

contratação do serviço de suporte técnico
on-site do Sistema SOPHIA possa atender
todas as demandas provenientes da
biblioteca, de forma corretiva;

2.000,00

2.000,00

Custeio

SIM

Alta

31/12/2020

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

serviço essencial para o funcionamento do
órgão

56750

10,13

574.877,50

Custeio

SIM

Alta

27/12/2020

Soluções de
TIC

Prestação de serviço em Medição de
CoordenaçãoSoftware que garanta a qualidade das
Geral de
entregas, fornecendo serviço de contagem Desenvolviment
de ponto de função com transparência,
o de Sistemas mantendo o controle das contagens efetuadas CGDES/DIRTI
em Ponto de Função, servindo de base para o
fechamento das “Baselines” dos sistemas –
serviço este especializado em estimativas e
medições de demandas de desenvolvimento
e manutenção de software.

12

13.978,68

167.744,16

Custeio

SIM

Alta

16/03/2020

Soluções de
TIC

manutenção dos serviços de gerenciamento
e acesso à rede INFOVIA BRASÍLIA, com
acesso aos sistemas estruturantes do governo
federal; Conexão em alta velocidade entre
os prédios do FNDE e os demais órgãos da
Administração Pública Federal localizados em
Brasília; Segurança das informações que são
transitadas entre a rede do FNDE (Ed. Sede,
Depósito e Edifício Elcy Meireles); Alta
velocidade e alta performance das aplicações
transitadas entre a rede do FNDE e o
SERPRO, o MEC e a RNP, devido à conexão a
um backbonede taxa de transmissão de 1
Gbps (um gigabit por segundo), via fibra
ótica, com redundância; Acesso ao núcleo
da rede do SERPRO em alta velocidade,
melhorando o tempo de resposta de todos os
sistemas da rede do governo que são
hospedados por tal órgão; Acesso ao núcleo
da rede do MEC, melhorando o tempo de
resposta dos acessos entre os usuários da
Rede MEC e o FNDE; Possibilidade de
interconexão direta a qualquer outro órgão
da administração pública que esteja em
operação na INFOVIA, por meio de
configuração de redes virtuais (VLANs); Alta
disponibilidade da rede; Suporte e
Atendimento técnico (24hX7d);

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI
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meses

12

Valor
unitário
estimado
(R$)
75.052,09

UN

1

VAL/MÊS

SERVIÇOS 22993
INFORMATICA Serviço de manutenção e suporte
DE TIC
SUPORTE TECNICO ( técnico da Biblioteca de Fitas (ou
SOFTWARE
fitoteca)
EQUIPAMENTOS )

SERVIÇOS 22993
INFORMATICA Serviço de garantia de suporte
DE TIC
SUPORTE TECNICO ( técnico e manutenção corretiva e
SOFTWARE
preventiva dos Switches de Marca
EQUIPAMENTOS ) HP (Hewlett-Packard) do ambiente
de alta disponibilidade (Switches
Centrais, Externos, Intermediários,
Topo de Rack e seus softwares de
Gerenciamento e Administração)

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

157

Solução
de TIC

SERVIÇOS 27014
DE TIC

158

Serviço

CONTINU
ADO

160

Solução
de TIC

SERVIÇOS 26980
DE TIC

161

Solução
de TIC

163

Solução
de TIC

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

4120

Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVICOS DE
suporte técnico à plataforma de
GERENCIAMENTO
produtos de banco de dados
DE
ORACLE®
INFRAESTRUTURA
DE TECNOLOGIA
DAINFORMACAO E
COMUNICACAO
(TIC)
ENERGIA ELETRICA - Taxa de iluminação pública ( Elcy)
FORNECIMENTO

CENTRAL DE
SERVICOS DE TIC

Central de Serviços de TIC - CAU

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

900.625,08

Custeio

SIM

Alta

20/02/2020

Soluções de
TIC

serviços de atualização de licenças de
software e suporte técnico aos produtos de
banco de dados ORACLE em operação no
FNDE (serviço “Software Update License &
Support” da Oracle).

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

10.000,00

10.000,00

Custeio

SIM

Alta

31/12/2020

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

Serviço essencial para o funcionamento do
órgão

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

12

35.575,00

426.900,00

Custeio

SIM

Alta

31/08/2020

Soluções de
TIC

meses

12

1.000,00

12.000,00

Custeio

SIM

Média

01/03/2020

Soluções de
TIC

meses

12

63.479,53

761.754,36

Custeio

SIM

Alta

31/10/2020

Soluções de
TIC

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

serviço responsável pelos serviços de
Coordenaçãoatendimento e suporte técnico de 1º e 2º
Geral de
nível (remoto e presencial) aos usuários de Governança de
TIC do FNDE por meio da Central de
TI Atendimento aos Usuários (CAU) - Service
CGGOV/DIRTI
Desk.
Serviço de manutenção e suporte técnico da
CoordenaçãoBiblioteca de Fitas (ou fitoteca), que trata-se
Geral de
de uma unidade armazenamento unificada
Infraestrutura
que consiste em um dispositivo para a criação Tecnológica e o controle de copias de segurança de dados
CGINF/DIRTI
compartilhadas por meio da conexão a uma
rede que forneça serviços de armazenamento
de dados aos clientes de sistemas abertos e
servidores físicos e virtuais,possibilitando uma
gestão centralizada.

serviços de Manutenção e Suporte Técnico
Coordenaçãocom reposição de peças e atualização dos
Geral de
componentes de firmware pertinentes aos
Infraestrutura
equipamentos em produção no Data Center do Tecnológica FNDE, com a finalidade manter os atuais níveis CGINF/DIRTI
de proteção contra eventuais defeitos que
venham a comprometer o desempenho e a
disponibilidade do serviço,propiciando a
efetiva comunicação de dados, transferências
de informações e Integridade dos serviços
prestados.
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Nº
Item

Tipo do
item

164

Serviço

CONTINU
ADO

21423

165

Serviço

CONTINU
ADO

15008

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

PLANO
empresa para prestação de serviço
GERENCIAMENTO
de gerenciamento de resíduos
RESIDUOS SOLIDOS
sólidos urbanos não perigosos,
gerados nas dependências do
FNDE, abrangendo etapas de
coleta, tansporte, transbordo,
tratamento, destinação

PRESTACAO DE
SERVICOS DE
MOTORISTA

Condutores de veículos oficiais,
composto de postos de trabalho
para a área de condução de
veículos, envolvendo o transporte
de autoridades, servidores e
demais funcionários a serviço do
Contratante, bem como o
transporte de equipamentos,
materiais e documentos correlatos
à Administração do FNDE,
conforme condições especificadas
neste Termo de Referência.

ton

60

Valor
unitário
estimado
(R$)
249,00

posto

1

17.000,00

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

14.940,00

Custeio

SIM

Alta

30/06/2020

17.000,00

Custeio

SIM

Média

26/03/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Serviços
A Lei Distrital nº 5.610/2016 e o Decreto
Coordenaçãocontinuados
Distrital nº 34.568/2016 estabelece que os
Geral de
sem dedicação
grandes geradores são responsáveis pelo
Recursos
exclusiva de gerenciamento ambientalmente adequado dos
Logísticos mão de obra resíduos sólidos que produzam e pelos ônus CGLOG/DIRAD
dele decorrentes independentemente do
volume diário produzido, ou seja, eles passam
a ser responsáveis pelo acondicionamento
adequado, coleta, transporte e disposição final
dos resíduos sólidos. Conforme legislação, o
FNDE é enquadrado como grande gerador,
sendo responsável pelo gerenciamento dos
seus resíduos sólidos similares aos resíduos
domiciliares, fabricados em suas
dependências, incluindo as atividades de
segregação, coleta, armazenamento,
transporte, transbordo, tratamento,
destinação ou sua disposição final.

Serviços com
Dedicação
Exclusiva de
Mão de Obra

Já a contratação dos condutores de veículos
visa a possibilitar a realização de atividades
que demandem transporte e/ou
movimentação de materiais como móveis
(cadeiras, mesas, armários), equipamentos
(computadores, notebooks, periféricos) e de
servidores (viagem, participação em eventos,
deslocamento de um órgão para outro)
fundamentais ao desenvolvimento das rotinas
operacionais e estratégicas da autarquia.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
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Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

168

Solução
de TIC

169

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor
unitário
Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
Data
estimado
(R$)
despesas de contrato prioridade
desejada
(R$)
1.764.038,0
17.640.380,40
Custeio
NÃO
Alta
22/01/2020
4

Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVIÇOS 22128
DE TIC

MANUTENCAO
INSTALACAO
DESENVOLVIMENT
O SOFTWARE

Contratação de serviços
terceirizados adaptados aos
modernos conceitos de
desenvolvimento ágil de sistemas
para prover as entregas dos
projetos de desenvolvimento de
software (web, APIs e Mobile),
bem como atualização tecnológica
dos sistemas legados mantidos
pela DIRTI, como por exemplo as
de migração dos sistemas que
utilizam o modelo cliente e
servidor e a linguagem de
programação DELPHI, nas quais
rodam a maioria dos sistemas
críticos do FNDE

UN

10

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

3859

TREINAMENTO NA
AREA DE RECURSOS
HUMANOS

Ação de capacitação prevista no
Plano Anual de Capacitação por
Competências - PACC.

UN

100

1.000,00

100.000,00

Custeio

NÃO

Alta

170

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

17663

CURSO
APERFEICOAMENT
O ESPECIALIZACAO
PROFISSIONAL

Ação de capacitação prevista no
Plano Anual de Capacitação por
Competências - PACC

UN

234

1.000,00

234.000,00

Custeio

NÃO

171

Serviço

-

22225

SERVICO
ENGENHARIA

Supervisão in loco de obra
pactuada entre o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação FNDE e os entes federados, com a
finalidade de aferir o andamento
da sua execução.

UN

8000

2.500,00

20.000.000,00

Custeio

NÃO

IN SEGES/ME nº 1/2019

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Soluções de
TIC

Impossibilidade legal de renovação do atual
Coordenaçãocontrato de fábrica de software a partir de
Geral de
2020, bem como modernização do processo Desenvolviment
de desenvolvimento de sistemas, migrando do o de Sistemas modelo cascata para o modelo ágil, para
CGDES/DIRTI
fornecimento de sistemas, APIs e Apps para o
FNDE

02/03/2020

Serviços não
continuados

A proposta é contratar cursos relacionados à Coordenaçãotemática que envolvam engajamento,
Geral de Gestão
liderança de equipes, comunicação, gestão de de Pessoas e
desempenho, avaliação de desempenho, folha Organizações de pagamento, administração de pessoal em CGPEO/DIRAD
geral, recrutamento, legislação de pessoal etc.

Alta

01/04/2020

Serviços não
continuados

A ação visa a suprir as lacunas de
Coordenaçãocompetências relacionadas às áreas
Geral de Gestão
estratégicas, conteúdos de logística, inovação, de Pessoas e
compras públicas, monitoramento e avaliação Organizações de programas educacionais, licitações,
CGPEO/DIRAD
contratos, sistemas governamentais,
legislação específica, políticas públicas,
execução e financiamento de programas,
auditoria, prestação de contas, tecnologia.

Alta

01/07/2020

Contratos
relacionados
com
Programas
Finalísticos

Primeiro, registra-se o dever legal do FNDE
Coordenaçãovisto que este tem a competência de vistoriar
Geral de
as obras cujos repasses são provenientes da Implementação
administração pública federal. Ademais, em
e
atenção às determinações proferidas pelos Monitoramento
órgãos de controle.
de Projetos
Educacionais CGIMP/DIGAP
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Nº
Item

Tipo do
item

172

Serviço

CONTINU
ADO

173

Material

CONSUM 150007
LIVRO
LIVRO LÍNGUA/LINGUÍSTICA E
O
LÍNGUA/LINGUÍSTIC
LITERATURA, NOME LIVRO
A E LITERATURA LÍNGUA/LINGUÍSTICA/LITERATURA

174

Serviço

CONTINU
ADO

175

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

176

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

Subitem

Código
do item
3697

19666

Decrição

Descrição sucinta do objeto

FORNECIMENTO DE Fornecimento de coffee break para
REFEICOES
as ações de capacitação
LANCHES
desenvolvidas no FNDE, previstas
SALGADOS DOCES no Plano Anual de Capacitação por
Competências.

DISTRIBUICAO
ENTREGA DOCUMENTO
JORNAL REVISTA
LIVRO
13099
LOCACAO
MONTAGEM
DESMONTAGEM DE
STANDS E
PROJETOS EM
FEIRAS E
EXPOSICOES
17019
DECORACAO EVENTOS
SOLENIDADES

DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DOS
LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS.

LOCACAO MONTAGEM
DESMONTAGEM DE STANDS E
PROJETOS EM FEIRAS E
EXPOSICOES

DECORACAO - EVENTOS
SOLENIDADES

UN

1500

Valor
unitário
estimado
(R$)
24,00

UNIDADE

216709518

UN ??

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

36.000,00

Custeio

NÃO

Alta

02/03/2020

7,92

1.716.339.382,56

Custeio

NÃO

Alta

30/04/2020

216709518

1,93

418.249.369,74

Custeio

SIM

Alta

06/10/2020

1

350.000,00

350.000,00

Custeio

NÃO

Média

03/08/2020

UN

1

500.000,00

500.000,00

Custeio

NÃO

Média

UN

??

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Serviços
A ação visa a proporcionar boas condições de Coordenaçãocontinuados
realização dos eventos, visto que o lanche
Geral de Gestão
sem dedicação
servido nos intervalos dos eventos de
de Pessoas e
exclusiva de capacitação proporcionam melhor ambiente, Organizações mão de obra
com mais integração e envolvimento dos
CGPEO/DIRAD
participantes, funcionando como fator de
retenção, de engajamento.
Contratos
Aquisição de material para os alunos de toda a
relacionados
rede pública de ensino.
com
Programas
Finalísticos
Contratos
Distribuição dos livros e materiais didáticos
relacionados
adquiridos.
com
Programas
Finalísticos
Contratos
Participação das Bienais do livro, para
relacionados
atendimento dos Stakeholder.
com
Programas
Finalísticos

CoordenaçãoGeral dos
Programas do
Livro CGPLI/DIRAE
CoordenaçãoGeral dos
Programas do
Livro CGPLI/DIRAE
CoordenaçãoGeral dos
Programas do
Livro CGPLI/DIRAE

20/01/2020

Contratos
relacionados
com
Programas
Finalísticos

Encontro realizado para atendimento das
SEDUCs E SEMEDs.

CoordenaçãoGeral dos
Programas do
Livro CGPLI/DIRAE

Encontro Técnico do Livro Didático
com as SEDUC e SEMED
177

Serviço

CONTINU
ADO

5380

PRESTACAO DE
Prestação de serviços de análise e
SERVICOS DE APOIO prova de conformidade técnica das
ADMINISTRATIVO
Obras e dos materiais didáticos
adquiridos para os programas
executados pela
Coordenação—Geral dos
Programas do Livro do FNDE.

UN

1

7.245.788,1
3

7.245.788,13

Custeio

NÃO

Alta

01/01/2020

Contratos
relacionados
com
Programas
Finalísticos

Contratação de empresa especializada para
proceder com o controle de qualidade técnica
dos livros e materiais didáticos contratados
pelo FNDE.

CoordenaçãoGeral dos
Programas do
Livro CGPLI/DIRAE

178

Solução
de TIC

SERVIÇOS 20710
DE TIC

INSTALACAO
Serviços de manutenção
MANUTENCAO
preventiva, preditiva e corretiva
MONTAGEM - SALA
com suporte técnico e
COFRE SALA TELE- fornecimento de peças para a sala
RESENCA
cofre do FNDE e todos os seus
VIDEOCONFERENCI
subsistemas.
A

Mês

12

94.949,42

1.139.393,04

Custeio

NÃO

Alta

15/01/2020

Soluções de
TIC

Prover ao FNDE a manutenção continuada da
sala cofre e seus subsistemas, garantindo
assim um ambiente seguro e saudável, que
possa cumprir com a sua função de manter a
alta disponibilidade dos equipamentos de
missão crítica de TIC que são responsáveis por
toda a gestão da informação no Órgão

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

IN SEGES/ME nº 1/2019

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Nº
Item

Tipo do
item

180

Serviço

Subitem
CONTINU
ADO

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item
15156

Decrição

Descrição sucinta do objeto

ADMINISTRACAO
EXECUCAO
PROJETO
EDUCACIONAL
CONVENIO
ESTAGIO
UNIVERSITARIO
MONITOR

Contratação de Agente de
Integração, com sede em Brasília,
para atuar como agenciador de
estudantes na modalidade
profissional da educação de jovens
e adultos do ensino médio regular,
e estudantes do ensino superior,
para o preenchimento de vagas de
oportunidade de estágio, mediante
concessão de bolsa de estágio,
oferecidas pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da EducaçãoFNDE, em Brasília/DF.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UN

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
79.800,00

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
79.800,00

Custeio

SIM

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Alta

Data
desejada
31/01/2020

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Serviços
"Em atendimento ao disposto no art. 9º do
Coordenaçãocontinuados
Decreto nº 5.450/2005, a presente
Geral de Gestão
sem dedicação contratação se justifica pela necessidade de
de Pessoas e
exclusiva de um agenciador de estudantes na modalidade Organizações mão de obra profissional da educação de jovens e adultos CGPEO/DIRAD
do ensino médio regular, e estudantes do
ensino superior, para o preenchimento de
vagas de oportunidade de estágio, mediante
concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo
FNDE.
Devido à falta de infraestrutura nas áreas que
compõem a Estrutura Regimental deste órgão
acarretando o comprometimento na eficiência
dos trabalhos desenvolvidos nesta autarquia,
na medida em que a instituição padece de
Quadro de Pessoal Efetivo para enfrentar suas
demandas, por este motivo, a contratação de
uma empresa para recrutamento dos
candidatos a estágio torna-se fundamental,
uma vez que o FNDE não possui pessoal
suficiente e nem espaço físico para realizar as
atividades que compete ao Agente de
Integração.
"

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020
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Nº
Item

Tipo do
item

181

Serviço

CONTINU
ADO

5380

182

Serviço

CONTINU
ADO

16578

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

PRESTACAO DE
Contratação de empresa
SERVICOS DE APOIO
especializada na prestação de
ADMINISTRATIVO serviços de apoio administrativo,
nas diversas atividades e funções
necessárias de forma contínua,
para atendimento das
necessidades das unidades do
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.

SECRETARIA

Contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de secretariado, nas
diversas atividades e funções
necessárias de forma contínua,
para atendimento das
necessidades das unidades do
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UN

1

UN

1

Valor
unitário
Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
Data
estimado
(R$)
despesas de contrato prioridade
desejada
(R$)
40.295.952,
40.295.952,07
Custeio
SIM
Alta
05/11/2020
07

3.638.213,5
8

3.638.213,58

Custeio

SIM

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Alta

01/06/2020

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Serviços com
Dedicação
Exclusiva de
Mão de Obra

Contratação de pessoa jurídica para a
Coordenaçãoprestação de serviços de apoio administrativo Geral de Gestão
para atendimento das necessidades das
de Pessoas e
Unidades desta Autarquia encontra amparo
Organizações legal no Decreto nº. 2.271, de 07/07/97, que CGPEO/DIRAD
faculta à Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional a execução indireta
de atividades materiais acessórias,
instrumentais ou complementares.
Além da previsão legal supra referida, a
presente contratação está consubstanciada na
ausência de pessoal do quadro efetivo do
FNDE, para assumir atribuições de suporte
operacional e apoio administrativo
complementar de caráter geral e específico,
além de mão-de-obra para a prestação de
serviços na área de secretariado e condutor de
veículos, tendo em vista que a Lei nº
11.357/2006, alterada pela Lei nº.
11.490/2007, extinguiu os cargos de auxiliar
até então existentes na estrutura vigente na
Autarquia, além de que os conteúdos
atributivos das novas carreiras, especificados
na mesma Lei nº. 11.357/2006, não
contemplam atividades de natureza acessória,
instrumental ou complementar.

Serviços com
Dedicação
Exclusiva de
Mão de Obra

Contratação de pessoa jurídica para a
Coordenaçãoprestação de serviços de secretariado para Geral de Gestão
atendimento das necessidades das Unidades
de Pessoas e
desta Autarquia. Encontra amparo legal no
Organizações Decreto nº. 2.271, de 07/07/97, que faculta à CGPEO/DIRAD
Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional a execução indireta
de atividades materiais acessórias,
instrumentais ou complementares.

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020
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Decrição

Descrição sucinta do objeto

APRESENTACAO
ARTISTICA
MUSICAL CANTO
CORAL

Contratação de empresa para a
prestação de serviços
complementares ao Programa de
Qualidade de Vida do FNDE, por
meio do desenvolvimento e
operacionalização de projetos
esportivos, culturais, artísticos,
recreação e entretenimento, como
também o desenvolvimento de
eventos voltados à melhoria da
qualidade de vida de servidores do
FNDE.

UN

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
66.475,20

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E
APOIO TECNICO DE
ATIVIDADES DE
INFORMATICA

API para consulta aos dados de
falecidos no Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil –
SIRC

UN

5960000

SERVIÇOS 15741
DE TIC

INFORMATICA LOCACAO (
SOFTWARE )

Aquisição de 02 licenças de
software de desenho técnico para
o desenvolvimento de projetos de
engenharia, contemplando
modelagens para projeto elétrico,
hidrossanitário, de prevenção de
incêndio, SPDA, gás, cabeamento
estruturado, alvenaria estrutural e
estrutura de concreto armado, com
suporte técnico e garantia pelo
período de 36 (trinta e seis) meses

UN

2

Nº
Item

Tipo do
item

183

Serviço

CONTINU
ADO

186

Solução
de TIC

187

Solução
de TIC

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item
15830

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

66.475,20

Custeio

SIM

Alta

03/09/2020

0,10

596.000,00

Custeio

NÃO

Média

30/04/2020

Soluções de
TIC

Atender aos anseios da Diretoria de Gestão de CoordenaçãoFundos e Benefícios – DIGEF, em especial às
Geral de
necessidades dos programas FIES e Bolsas, que Desenvolviment
necessitam em seu processo de negócio,
o de Sistemas validar se os CPFs dos beneficiários não se
CGDES/DIRTI
tratam de pessoas falecidas, evitando o
repasse indevido do recurso.

19.620,00

39.240,00

Custeio

NÃO

Baixa

01/03/2020

Soluções de
TIC

Apoiar a Coordenação de Desenvolvimento e CoordenaçãoAnálise de Infraestrutura – CODAN – no
Geral de
desenvolvimento do projeto de implantação Governança de
do BIM no FNDE, visando fortalecer a
TI assistência técnica prestada aos Estados e
CGGOV/DIRTI
Municípios por meio da melhoria no processo
de projeto, no que se refere ao
aprimoramento do processo de
compatibilização entre as disciplinas que o
compõem, à adequação necessária às normas
pertinentes, ampliação de detalhes, à exata
quantificação e orçamentação, entre outras
ações.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Serviços
O propósito desta contratação é a manutenção Coordenaçãocontinuados
e o aperfeiçoamento do Programa de
Geral de Gestão
sem dedicação Qualidade de Vida já existente, a fim de mudar de Pessoas e
exclusiva de o estado de saúde dos profissionais e também Organizações mão de obra
encorajá-los a cuidarem e gerenciarem sua
CGPEO/DIRAD
própria saúde, adquirindo um ganho
substancial na sua satisfação e crescimento,
desenvolvendo ações que promovam um
maior envolvimento entre as pessoas, o
trabalho e a organização como um todo,
buscando o bem-estar, a participação, a
integração dos servidores e a eficácia
organizacional, além de reduzir o absenteísmo
e o presenteísmo.
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVIÇOS 15741
DE TIC

INFORMATICA LOCACAO (
SOFTWARE )

Contratação de Subscrição de
Licenças de Uso de Softwares
Microsoft do Office 365 A3 (Office
ProPlus 365*), Upgrade Windows
10 Edu E3, EMS E3 para
Licenciamento Microsoft , com
garantia de atualizações de versões
e fornecimento de suporte técnico
on-site, serviços de suporte do
fabricante Microsoft Premier e
fornecimento de serviços de
consultoria técnica especializada à
plataforma de produtos Microsoft
em operação nos equipamentos
(servidores) e estações de trabalho,
por um período de 3 (três) anos.

UN

2100

Valor
unitário
estimado
(R$)
283,78

SERVIÇOS 15741
DE TIC

INFORMATICA LOCACAO (
SOFTWARE )

Contratação de Subscrição de
Licenças de Uso de Softwares
Microsoft Aquisição de Subscrição
do Project Professional EDU Online
para Licenciamento Microsoft, com
garantia de atualizações de versões
e fornecimento de suporte técnico
on-site, serviços de suporte do
fabricante Microsoft Premier e
fornecimento de serviços de
consultoria técnica especializada à
plataforma de produtos Microsoft
em operação nos equipamentos
(servidores) e estações de trabalho,
por um período de 3 (três) anos.

UN

50

312,00

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

188

Solução
de TIC

189

Solução
de TIC

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

595.938,00

Custeio

NÃO

Alta

01/03/2020

Soluções de
TIC

Os produtos da plataforma Microsoft vêm
sendo amplamente utilizados por todos os
usuários do FNDE, nos quais são
imprescindíveis para o andamento das
atividades do órgão. Com o fim a vigência
dessas licenças no final de 2019, verificou-se a
viabilidade da contratação do licenciamento
por Subscrição. Por fim, sendo o FNDE, por ser
uma autarquia federal diretamente ligada à
esfera educacional, este possui participação
no formato exclusivo Microsoft para a
aquisição de Licenciamentos Educacionais, o
que lhe proporciona algumas vantagens em
produtos e preços bem abaixo dos praticados
para os demais órgãos públicos e empresas de
outras esferas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

15.600,00

Custeio

NÃO

Alta

22/11/2020

Soluções de
TIC

Os produtos da plataforma Microsoft vêm
sendo amplamente utilizados por todos os
usuários do FNDE, nos quais são
imprescindíveis para o andamento das
atividades do órgão. Com o fim a vigência
dessas licenças no final de 2019, verificou-se a
viabilidade da contratação do licenciamento
por Subscrição. Por fim, sendo o FNDE, por ser
uma autarquia federal diretamente ligada à
esfera educacional, este possui participação
no formato exclusivo Microsoft para a
aquisição formato exclusivo Microsoft para a
aquisição de Licenciamentos Educacionais, o
que lhe proporciona algumas vantagens em
produtos e preços bem abaixo dos praticados
para os demais órgãos públicos e empresas de
outras esferas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVIÇOS 15741
DE TIC

INFORMATICA LOCACAO (
SOFTWARE )

Contratação de Subscrição de
Licenças de Uso de Softwares
Microsoft Visio Professional EDU
Online para Licenciamento
Microsoft , com garantia de
atualizações de versões e
fornecimento de suporte técnico
on-site, serviços de suporte do
fabricante Microsoft Premier e
fornecimento de serviços de
consultoria técnica especializada à
plataforma de produtos Microsoft
em operação nos equipamentos
(servidores) e estações de trabalho,
por um período de 3 (três) anos.

UN

50

Valor
unitário
estimado
(R$)
128,62

SERVIÇOS 15741
DE TIC

INFORMATICA LOCACAO (
SOFTWARE )

Contratação de Subscrição de
Licenças de Uso de Softwares
Microsoft Windows Remote
Desktop, com garantia de
atualizações de versões e
fornecimento de suporte técnico
on-site, serviços de suporte do
fabricante Microsoft Premier e
fornecimento de serviços de
consultoria técnica especializada à
plataforma de produtos Microsoft
em operação nos equipamentos
(servidores) e estações de trabalho,
por um período de 3 (três) anos

UN

500

43,00

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

190

Solução
de TIC

191

Solução
de TIC

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

6.431,00

Custeio

NÃO

Alta

03/01/2020

Soluções de
TIC

Os produtos da plataforma Microsoft vêm
sendo amplamente utilizados por todos os
usuários do FNDE, nos quais são
imprescindíveis para o andamento das
atividades do órgão. Com o fim a vigência
dessas licenças no final de 2019, verificou-se a
viabilidade da contratação do licenciamento
por Subscrição. Por fim, sendo o FNDE, por ser
uma autarquia federal diretamente ligada à
esfera educacional, este possui participação
no formato exclusivo Microsoft para a
aquisição de Licenciamentos Educacionais, o
que lhe proporciona algumas vantagens em
produtos e preços bem abaixo dos praticados
para os demais órgãos públicos e empresas de
outras esferas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

21.500,00

Custeio

NÃO

Alta

01/03/2020

Soluções de
TIC

Os produtos da plataforma Microsoft vêm
sendo amplamente utilizados por todos os
usuários do FNDE, nos quais são
imprescindíveis para o andamento das
atividades do órgão. Com o fim a vigência
dessas licenças no final de 2019, verificou-se a
viabilidade da contratação do licenciamento
por Subscrição. Por fim, sendo o FNDE, por ser
uma autarquia federal diretamente ligada à
esfera educacional, este possui participação
no formato exclusivo Microsoft para a
aquisição de Licenciamentos Educacionais, o
que lhe proporciona algumas vantagens em
produtos e preços bem abaixo dos praticados
para os demais órgãos públicos e empresas de
outras esferas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVIÇOS 15741
DE TIC

INFORMATICA LOCACAO (
SOFTWARE )

Contratação de Subscrição de
Licenças de Uso de Softwares
Microsoft PowerBI Pro EDU, com
garantia de atualizações de versões
e fornecimento de suporte técnico
on-site, serviços de suporte do
fabricante Microsoft Premier e
fornecimento de serviços de
consultoria técnica especializada à
plataforma de produtos Microsoft
em operação nos equipamentos
(servidores) e estações de trabalho,
por um período de 3 (três) anos

UN

100

Valor
unitário
estimado
(R$)
120,00

Solução
de TIC

SERVIÇOS 15741
DE TIC

INFORMATICA LOCACAO (
SOFTWARE )

Contratação de Subscrição de
Licenças de Uso de Softwares
Microsoft Azure Monetary
Commitment , com garantia de
atualizações de versões e
fornecimento de suporte técnico
on-site, serviços de suporte do
fabricante Microsoft Premier e
fornecimento de serviços de
consultoria técnica especializada à
plataforma de produtos Microsoft
em operação nos equipamentos
(servidores) e estações de trabalho,
por um período de 3 (três) anos

UN

25

Solução
de TIC

MATERIAI 150191
S DE TIC

´SOFTWARE
APLICATIVO´

Aquisição de softwares para
virtualização de servidores e para
implantação de redes definidas por
software (SDN - Service Device
Network), contemplando os
serviços de instalação,
configuração, suporte técnico e
repasse de conhecimento.

UNIDADE

80

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

192

Solução
de TIC

193

196

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

12.000,00

Custeio

NÃO

Alta

03/01/2020

Soluções de
TIC

Os produtos da plataforma Microsoft vêm
sendo amplamente utilizados por todos os
usuários do FNDE, nos quais são
imprescindíveis para o andamento das
atividades do órgão. Com o fim a vigência
dessas licenças no final de 2019, verificou-se a
viabilidade da contratação do licenciamento
por Subscrição. Por fim, sendo o FNDE, por ser
uma autarquia federal diretamente ligada à
esfera educacional, este possui participação
no formato exclusivo Microsoft para a
aquisição de Licenciamentos Educacionais, o
que lhe proporciona algumas vantagens em
produtos e preços bem abaixo dos praticados
para os demais órgãos públicos e empresas de
outras esferas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

6.430,30

160.757,50

Custeio

NÃO

Alta

01/03/2020

Soluções de
TIC

Os produtos da plataforma Microsoft vêm
sendo amplamente utilizados por todos os
usuários do FNDE, nos quais são
imprescindíveis para o andamento das
atividades do órgão. Com o fim a vigência
dessas licenças no final de 2019, verificou-se a
viabilidade da contratação do licenciamento
por Subscrição. Por fim, sendo o FNDE, por ser
uma autarquia federal diretamente ligada à
esfera educacional, este possui participação
no formato exclusivo Microsoft para a
aquisição de Licenciamentos Educacionais, o
que lhe proporciona algumas vantagens em
produtos e preços bem abaixo dos praticados
para os demais órgãos públicos e empresas de
outras esferas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

57.500,00

4.600.000,00

Custeio

NÃO

Alta

01/07/2020

Soluções de
TIC

A ascensão da TI a um lugar estratégico para a
condução dos negócios aumenta a
necessidade de um ambiente tecnológicos
adequado e sustentável, em que se exige uma
reestruturação contínua para o alcance dos
resultados esperados. Assim, a contratação
visa suprir a necessidade de licenciamento da
plataforma de virtualização com o uso de
servidores de alta performance, de forma a
reduzir r quantidade de servidores legados e
seus gastos de manutenção, refletindo
também na redução de custos de
licenciamento, energia, rede ( switches),
dentre outros.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

197

Solução
de TIC

SERVIÇOS 24970
DE TIC

198

Solução
de TIC

MATERIAI 150191
S DE TIC

´SOFTWARE
APLICATIVO´

199

Solução
de TIC

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E
APOIO TECNICO DE
ATIVIDADES DE
INFORMATICA

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVICOS DE
Aquisição de Solução para
TECNOLOGIA DA
gerenciamento de backups e
INFORMACAO E
restauração de dados, incluindo o
APOIO TECNICO DE
fornecimento de dispositivo
ATIVIDADES DE dedicado para cópias em disco com
INFORMATICA
desduplicação de dados (Appliance
de Backup), aquisição de softwares
gerenciadores de backup, serviços
de garantia e suporte técnico do
fabricante e horas de operação
assistida.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor
unitário
Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
Data
estimado
(R$)
despesas de contrato prioridade
desejada
(R$)
1.318.303,0
1.318.303,00
Custeio
NÃO
Alta
01/03/2020
0

UN

1

Aquisição de Solução para
gerenciamento de backups e
restauração de dados, inclui o
fornecimento de dispositivo
dedicado para cópias em disco com
desduplicação de dados (Appliance
de Backup), aquisição de softwares
gerenciadores de backup, serviços
de garantia e suporte técnico do
fabricante e horas de operação
assistida.

UNIDADE

40

14.804,15

592.166,00

Custeio

NÃO

Alta

A solução para backup, inclui o
fornecimento de dispositivo
dedicado para cópias em disco com
desduplicação de dados (Appliance
de Backup), aquisição de softwares
gerenciadores de backup, serviços
de garantia e suporte técnico do
fabricante e horas de operação
assistida.

HORA

300

209,80

62.940,00

Custeio

NÃO

Alta

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Soluções de
TIC

A Solução de Backup visa garantir que os
serviços que envolvem cópias de segurança de
dados/arquivos, bem como suas restaurações
sejam mantidas a contento e de forma
contínua. Cabe ressaltar que a contratação
atende ao Planejamento Estratégico da
Diretoria de Tecnologia e Inovação – DIRTI
cujos objetivos, dentre outros, buscam
contribuir na prospecção de soluções de
tecnologia que garantam a proteção e a
disponibilidade de dados e informações
produzidas pelo FNDE através de seus
programas, projetos e processos
institucionais.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

01/03/2020

Soluções de
TIC

A Solução de Backup visa garantir que os
serviços que envolvem cópias de segurança de
dados/arquivos, bem como suas restaurações
sejam mantidas a contento e de forma
contínua. Cabe ressaltar que a contratação
atende ao Planejamento Estratégico da
Diretoria de Tecnologia e Inovação – DIRTI
cujos objetivos, dentre outros, buscam
contribuir na prospecção de soluções de
tecnologia que garantam a proteção e a
disponibilidade de dados e informações
produzidas pelo FNDE através de seus
programas, projetos e processos
institucionais.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

22/11/2020

Soluções de
TIC

A Solução de Backup visa garantir que os
serviços que envolvem cópias de segurança de
dados/arquivos, bem como suas restaurações
sejam mantidas a contento e de forma
contínua. Cabe ressaltar que a contratação
atende ao Planejamento Estratégico da
Diretoria de Tecnologia e Inovação – DIRTI
cujos objetivos, dentre outros, buscam
contribuir na prospecção de soluções de
tecnologia que garantam a proteção e a
disponibilidade de dados e informações
produzidas pelo FNDE através de seus
programas, projetos e processos
institucionais.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI
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Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

Código
do item

200

Solução
de TIC

MATERIAI 122971
S DE TIC

201

Solução
de TIC

SERVIÇOS 24970
DE TIC

202

Solução
de TIC

203

Solução
de TIC

Decrição

Descrição sucinta do objeto

SWITCH

Solução de Rede Local e de
Datacenter do FNDE,
contemplando o fornecimento dos
equipamentos, a instalação, a
configuração, o suporte técnico, a
garantia por um período de 60
meses e o repasse de
conhecimentos

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor
unitário
Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
Data
estimado
(R$)
despesas de contrato prioridade
desejada
(R$)
5.000.000,0
5.000.000,00
Investimento
NÃO
Alta
01/07/2020
0

Soluções de
TIC

A rede de comunicação de dados do FNDE
compreende: switches de acesso,
equipamentos responsáveis pela conexão dos
usuários à rede do FNDE; switches de
agregação, equipamentos responsáveis pela
interligação entre os edifícios Sede, Elcy e
Debra do FNDE; switches core, equipamentos
centrais da rede do FNDE e switches topo de
rack, responsáveis pela interligação entre os
equipamentos servidores e demais
dispositivos localizados em um mesmo rack no
Data Center do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

UNIDADE

1

SERVICOS DE
Aquisição de Solução de Rede Wifi
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E
APOIO TECNICO DE
ATIVIDADES DE
INFORMATICA

UN

1

1.652.000,0
0

1.652.000,00

Investimento

NÃO

Alta

01/06/2020

Soluções de
TIC

A Solução de Rede Wifi visa garantir a
disponibilidade de acesso dos dispositivos
moveis a rede de dados do FNDE e a internet.
Cabe ressaltar que a contratação atende ao
Planejamento Estratégico da Diretoria de
Tecnologia e Inovação – DIRTI cujos objetivos,
dentre outros, buscam contribuir na
prospecção de soluções de tecnologia que
garantam a proteção e a disponibilidade de
dados e informações produzidas pelo FNDE
através de seus programas, projetos e
processos institucionais.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
Serviços Continuados de Operação,
TECNOLOGIA DA
Sustentação, Monitoramento e
INFORMACAO E
Apoio a Gestão de Infraestrutura
APOIO TECNICO DE
de TIC
ATIVIDADES DE
INFORMATICA

meses

12

325.440,16

3.905.281,92

Custeio

SIM

Alta

01/12/2020

Soluções de
TIC

Prover a operação, sustentação e
monitoramento por meio de equipes
especializadas para suportar os diversos
sistemas críticos do FNDE como por exemplo o
SIGEF – Sistema de Gestão Financeira e
Orçamentária, SIGPC – Sistema de Gestão de
Prestação de Contas e demais previstos.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
Serviços Continuados de Operação,
TECNOLOGIA DA
Sustentação, Monitoramento e
INFORMACAO E
Apoio a Gestão de Infraestrutura
APOIO TECNICO DE
de TIC
ATIVIDADES DE
INFORMATICA

meses

12

85.451,00

1.025.412,00

Custeio

SIM

Alta

01/12/2020

Soluções de
TIC

Prover um serviço de Apoio a Gestão de
Infraestrutura de TIC para a DIRTI,
principalmente, para apoiar e subsidiar as
equipes de gestão, fiscalização, governança e
planejamento com informações e
documentações necessárias para o
desempenho de seus projetos e atividades,
tais como: dimensionamento da capacidade
de hardware e software necessários,
especificações técnicas, políticas,
procedimentos, metodologias, análise,
homologação de serviços, definição das regras
de uso dos recursos computacionais, planos
de continuidade, entre outros relacionados à
infraestrutura de TIC.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

IN SEGES/ME nº 1/2019

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E
APOIO TECNICO DE
ATIVIDADES DE
INFORMATICA

Solução de appliance ( físico ou
virtual) para o armazenamento
estático de imagens ou arquivos
das aplicações institucionais do
FNDE com garantia de 5(cinco)
anos.

UN

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
250.000,00

SERVIÇOS 15741
DE TIC

INFORMATICA LOCACAO (
SOFTWARE )

Aquisição de licenças de software
de desenho técnico para o
desenvolvimento de projetos de
arquitetura, contemplando
modelagens para projeto
arquitetônico, com suporte técnico
e garantia pelo período de 36
(trinta e seis) meses

UN

4

21.400,00

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

204

Solução
de TIC

205

Solução
de TIC

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

250.000,00

Investimento

NÃO

Média

01/07/2020

Soluções de
TIC

85.600,00

Custeio

NÃO

Média

01/07/2020

Soluções de
TIC

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Justificativa para aquisição ou contratação
Prover ao FNDE solução específica para o
substituir equipamento já obsoleto
responsável pelo armazenamento de objetos
das aplicações ( CASTOR).

Unidade
Responsável
CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

Em atenção à publicação do decreto nº
Coordenação9.983/2019, que institui a estratégia nacional
Geral de
de disseminação do BIM (Building Information Governança de
Modelling) – conjunto de tecnologias e
TI processos integrados que permite a criação, a CGGOV/DIRTI
utilização e a atualização de modelos digitais
de uma construção, de modo colaborativo, de
forma a servir a todos os participantes do
empreendimento, potencialmente durante
todo o ciclo de vida da construção – a
Coordenação de Desenvolvimento e Análise de
Infraestrutura (CODAN) está desenvolvendo o
projeto de implantação do BIM no FNDE,
visando fortalecer a assistência técnica
prestada aos Estados e Municípios por meio
da melhoria no processo de projeto, no que se
refere ao aprimoramento do processo de
compatibilização entre as disciplinas que o
compõem, à adequação necessária às normas
pertinentes, ampliação de detalhes, à exata
quantificação e orçamentação, entre outras
ações.
Considerando as melhorias significativas que a
implementação da metodologia BIM no
âmbito do FNDE trará ao negócio, bem como a
necessidade de suprir a lacuna existente em
relação à não disponibilidade de ferramentas
para desenvolvimento de relevante escopo de

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020
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Decrição

Descrição sucinta do objeto

INFORMATICA LOCACAO (
SOFTWARE )

Aquisição de licença de software
de quantificação e orçamentação
de obras com suporte técnico e
garantia pelo período de 36 (trinta
e seis) meses

UN

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
59.850,00

Solução
de TIC

SERVIÇOS 22993
INFORMATICA Serviços de manutenção, suporte
DE TIC
SUPORTE TECNICO ( técnico remoto e atualizações da
SOFTWARE
licença de uso definitivo do sistema
EQUIPAMENTOS )
Sophia

mês

12

208

Solução
de TIC

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E
APOIO TECNICO DE
ATIVIDADES DE
INFORMATICA

horas

209

Solução
de TIC

SERVIÇOS 24970
DE TIC

SERVICOS DE
serviços de tecnologia da
TECNOLOGIA DA informação e de gerenciamento de
INFORMACAO E
conexões à rede INFOVIA Brasília
APOIO TECNICO DE
ATIVIDADES DE
INFORMATICA

mes

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

206

Solução
de TIC

SERVIÇOS 15741
DE TIC

207

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Serviços de prestação do suporte
"on-site", software SOPHIA
(biblioteca)

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

59.850,00

Custeio

NÃO

Média

01/07/2020

Soluções de
TIC

1.112,49

13.349,88

Custeio

SIM

Baixa

30/06/2020

Soluções de
TIC

96

279,29

26.811,84

Custeio

SIM

Baixa

30/06/2020

Soluções de
TIC

serviço de manutenção e suporte técnico do
Sistema SOPHIA possa atender todas as
demandas provenientes da biblioteca, de
forma evolutiva e corretiva; além de garantir à
atualização de novas versões disponibilizadas
pelo fabricante deste Sistema

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

12

10.790,56

129.486,72

Custeio

SIM

Alta

03/03/2020

Soluções de
TIC

manter a prestação dos serviços com
melhorias resultantes da evolução dos
serviços disponibilizados pelo novo modelo de
negócio da INFOVIA.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Em atenção à publicação do decreto nº
Coordenação9.983/2019, que institui a estratégia nacional
Geral de
de disseminação do BIM (Building Information Governança de
Modelling) – conjunto de tecnologias e
TI processos integrados que permite a criação, a CGGOV/DIRTI
utilização e a atualização de modelos digitais
de uma construção, de modo colaborativo, de
forma a servir a todos os participantes do
empreendimento, potencialmente durante
todo o ciclo de vida da construção – a
Coordenação de Desenvolvimento e Análise de
Infraestrutura (CODAN) está desenvolvendo o
projeto de implantação do BIM no FNDE,
visando fortalecer a assistência técnica
prestada aos Estados e Municípios por meio
da melhoria no processo de projeto, no que se
refere ao aprimoramento do processo de
compatibilização entre as disciplinas que o
compõem, à adequação necessária às normas
pertinentes, ampliação de detalhes, à exata
quantificação e orçamentação, entre outras
ações.
Considerando as melhorias significativas que a
implementação da metodologia BIM no
âmbito do FNDE trará ao negócio, bem como a
necessidade de suprir a lacuna existente em
relação à não disponibilidade de ferramentas
para
desenvolvimento
deerelevante
escopodo
de Coordenaçãoserviço
de manutenção
suporte técnico
Sistema SOPHIA possa atender todas as
Geral de
demandas provenientes da biblioteca, de
Infraestrutura
forma evolutiva e corretiva; além de garantir à Tecnológica atualização de novas versões disponibilizadas
CGINF/DIRTI
pelo fabricante deste Sistema
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Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

Código
do item

210

Solução
de TIC

SERVIÇOS 24970
DE TIC

212

Solução
de TIC

213

Solução
de TIC

SERVIÇOS 22993
INFORMATICA Serviço de suporte técnico
DE TIC
SUPORTE TECNICO (
especializado, atualização de
SOFTWARE
versão na ferramenta de
EQUIPAMENTOS ) plataforma de gestão e medição de
análise de pontos de função,
SIZIFY.

214

Solução
de TIC

SERVIÇOS 24970
DE TIC

Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVICOS DE
serviços de tecnologia da
TECNOLOGIA DA informação e de gerenciamento de
INFORMACAO E
conexões à rede INFOVIA Brasília
APOIO TECNICO DE
ATIVIDADES DE
INFORMATICA
MATERIAI 150191
´SOFTWARE
Atualização de versão da Suíte de
S DE TIC
APLICATIVO´
desenvolvimento Delphi (Delphi
10.3)

IN SEGES/ME nº 1/2019

SERVICOS DE
Serviço de suporte técnico
TECNOLOGIA DA
especializado, atualização de
INFORMACAO E
versão na ferramenta de
APOIO TECNICO DE plataforma de gestão e medição de
ATIVIDADES DE
análise de pontos de função,
INFORMATICA
SIZIFY.

mês

12

Valor
unitário
estimado
(R$)
3.188,12

UNIDADE

10

meses

Ponto de
Função

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

38.257,44

Custeio

SIM

Alta

03/03/2020

Soluções de
TIC

manter a prestação dos serviços com
melhorias resultantes da evolução dos
serviços disponibilizados pelo novo modelo de
negócio da INFOVIA.

22.000,00

220.000,00

Investimento

NÃO

Alta

31/03/2020

Soluções de
TIC

12

4.500,00

54.000,00

Custeio

NÃO

Alta

31/03/2020

Soluções de
TIC

Para atender às demandas de sustentação dos Coordenaçãosistemas Delphi, é utilizado hoje a suíte de
Geral de
desenvolvimento RAD Studio XE2 - Delphi, Desenvolviment
adquirido originalmente pelo FNDE em 2006 e o de Sistemas com última renovação de contrato em 2013
CGDES/DIRTI
evoluindo para a versão XE6.
Essa arquitetura e consequentemente os
sistemas construídos, vem sofrendo limitações
em sua evolução. Um exemplo desta limitação
é a utilização do 1BDE (Borland Database
Engine) – um mediador entre a aplicação e a
conexão com o banco de dados, que no
cenário do FNDE fica vulnerável a cada
evolução do sistema operacional Windows –
hoje o FNDE utiliza o Windows 10 com Office
2016.
Além desta vulnerabilidade, a arquitetura para
sistemas Delphi também fica limitada para
acompanhar algumas tendências da área de
tecnologia. Por exemplo, atualmente um tema
recorrente é o de uso dos Containers, que
resumidamente é uma virtualização que
permite executar várias aplicações
isoladamente em um host, que por sua vez
suporta a tecnologia de Container, podendo
ser Windows ou Linux. No FNDE utiliza-se
Container em Linux.
AConsiderando
versão do Delphi
utilizada pelo
por
a continuidade
do FNDE,
suporte
e
Coordenaçãomanutenção evolutiva necessários, faz-se
Geral de
registrar este documento de oficialização de Desenvolviment
demanda para contratação do Objeto: Suporte o de Sistemas e Manutenção da ferramenta Sizify para
CGDES/DIRTI
núcleo de métricas.

200

542,50

108.500,00

Investimento

NÃO

Alta

31/03/2020

Soluções de
TIC

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

Considerando a continuidade do suporte e
Coordenaçãomanutenção evolutiva necessários, faz-se
Geral de
registrar este documento de oficialização de Desenvolviment
demanda para contratação do Objeto: Suporte o de Sistemas e Manutenção da ferramenta Sizify para
CGDES/DIRTI
núcleo de métricas.
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Serviço

120

Valor
unitário
estimado
(R$)
1.833,35

Instalação do sistema de CFTV e
controle de acesso no Ed.sede do
FNDE, Ed. Elcy Meireles,
localizados no Setor Bancário Sul, e
Depósito do FNDE localizado no
SAAN, em Brasília.

Serviço

1127

INSTALACAO
Serviços de assistência técnica,
MONTAGEM
operação, instalação,
ASSISTENCIA
remanejamento, manutenção
TECNICA DE
preventiva e corretiva e
SISTEMA DE
monitoramento dos sistemas de
ARQUIVAMENTO comando dos carros dos arquivos
DESLIZANTE
deslizantes.
22616 MONTAGEMDESM
Serviços de assistência técnica,
ONTAGEMMANUTE
operação, instalação,
NCAO-MAQUINA
remanejamento, manutenção
DE FRANQUEAR preventiva e corretiva dos relógios
protocoladores, balanças
eletrônicas e máquinas de cintar,
de propriedade do FNDE.

serviço

Nº
Item

Tipo do
item

215

Serviço

CONTINU
ADO

19631

216

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

13331

217

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

13102

218

Serviço

CONTINU
ADO

219

Serviço

-

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

22225

Decrição

Descrição sucinta do objeto

INSTALACAO
Manutenção e remanejamento do
MANUTENCAO sistema de CFTV e controle de
EQUIPAMENTO
acesso.
CONTROLE ACESSO
PESSOA
INSTALACAO DE
SISTEMA
ELETRONICO
INTEGRADO DE
SEGURANCA (PESSOAL
PATRIMONIAL)

SERVICO
ENGENHARIA

Prestação de serviços de
engenharia de restauração da
manta de impermeabilização no
Edificio Sede FNDE.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

220.002,00

Custeio

SIM

Alta

30/03/2020

215,00

242.305,00

Investimento

SIM

Alta

02/01/2020

Serviços não
continuados

1

846.909,60

846.909,60

Custeio

SIM

Média

29/05/2020

Serviços não Atender as necessidades de remanejamento e Coordenaçãocontinuados manutenção preventiva e corretiva em sistema
Geral de
de arquivamento deslizante do FNDE, utilizado
Recursos
nas ações e rotinas de tratamento da massa
Logísticos documental do FNDE.
CGLOG/DIRAD

meses

12

4.334,00

52.008,00

Custeio

SIM

Baixa

08/03/2020

Serviços
Tratam-se de equipamentos de propriedade
Coordenaçãocontinuados
do FNDE, utilizados rotineiramente nas
Geral de
sem dedicação atividades do setor de protocolo, no caso dos
Recursos
exclusiva de
relógios protocoladores e balanças
Logísticos mão de obra eletrônicas, e no Depósito do Fnde, no caso de CGLOG/DIRAD
máquinas de cintar, sendo absolutamente
necessária a manutenção das condições de
pleno funcionamento dos equipamentos, sob
pena de comprometimento de rotinas
importantes da Autarquia relacionadas ao
recebimento e expedição de documentos e
encomendas do protocolo e produtos
estocados no Depósito.

UN

1

713.948,98

713.948,98

Investimento

NÃO

Alta

28/02/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Serviços
Necessidade de manutenção de sistema
continuados instalado na edificação, objetivando garantir o
sem dedicação
perfeito funcionamento.
exclusiva de
mão de obra

Unidade
Responsável

Serviços não
continuados

Trata-se da instalação do sistema de CFTV e
controle de acesso com vistas a minimizar a
incidência de furtos/roubos, bem como,
proporcionar a segurança aos servidores,
colaboradores e usuários externos do FNDE.
(Prorrogação do Contrato nº 104/2018, com
base no Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93)

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Tratam-se de serviços remanescentes do
Coordenaçãocontrato anteriormente firmado com a
Geral de
empresa Contrutora RV, abandonado pela
Recursos
contratada. Com o período de chuvas, agravaLogísticos se o percolamento (infiltrações) de águas
CGLOG/DIRAD
pluviais na face leste do edifício sede do FNDE,
com riscos às instalações elétricas, bens da
entidade e saúde dos servidores, devido ao
excesso de mofo/fungos
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Decrição

Descrição sucinta do objeto

22225

SERVICO
ENGENHARIA

Contratação de serviços de
engenharia compreendendo a
adequação do edifício sede do
FNDE às normas de acessibilidade.

UN

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
399.468,69

-

22225

SERVICO
ENGENHARIA

Contratação de serviços de
engenharia compreendendo a
demolição de piso de alta
resistência, regularização de
rupturas pontuais, posterior
demarcação de vagas e
sinalizações, nos pisos das
garagens e nas rampas de acesso
do 3º e 4º subsolo do edifício Sede
FNDE.

UN

1

-

22225

SERVICO
ENGENHARIA

Contratação de serviços de
engenharia compreendendo a
reforma (retrofit) do edifício
DEBRA (Depósito do FNDE em
Brasília).

UN

PASTA EVENTOS

PASTA EVENTOS, MATERIAL
PAPELÃO REVESTIDO COM PVC,
ALTURA 565, GRAMATURA 240,
COR 2 X 1, LARGURA 425,
ACABAMENTO SEM LAMINAÇÃO,
FITA DUPLA FACE, LOGOTIPO
CONFORME MODELO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
PERSONALIZADA CONFORME
MODELO

UNIDADE

Nº
Item

Tipo do
item

220

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

221

Serviço

222

Serviço

223

Material

Subitem

Código
do item

CONSUM 430833
O

IN SEGES/ME nº 1/2019

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

399.468,69

Investimento

NÃO

Alta

27/11/2020

Serviços não
continuados

As instalações do edifício sede do FNDE
necessitam de adequação às normas de
acessibilidade, objetivando inclusive a
obtenção do "Habite-se".

696.036,74

696.036,74

Investimento

NÃO

Alta

30/04/2020

Serviços não
continuados

A reforma realizada no Edifício Sede FNDE não
englobou o piso da garagem, que se
encontrava extremamente desgastado em
função do trânsito diário de automóveis.
Salienta-se que o piso não havia sofrido
correção desde a construção do prédio, no fim
da década de 1970, e se apresentava com
avarias e buracos decorrentes da ação natural
do tempo, a qual prejudicava a limpeza
adequada e oferecia risco à incolumidade
física dos colaboradores.

1

1.500.000,0
0

1.500.000,00

Investimento

NÃO

Média

30/06/2020

Serviços não
continuados

O Depósito do FNDE em Brasília, localizado no CoordenaçãoSAAN, é local destinado ao armazenamento de
Geral de
grande quantidade de materiais destinados ao
Recursos
atendimento de atividades finalísticas da
Logísticos Autarquia e, também, atividades
CGLOG/DIRAD
administrativas, sendo utilizado, ainda, de
forma compartilhada, para a guarda de grande
parte do acervo documental do FNDE. O
edifício como um todo necessita de reforma,
visando à manutenção de sua utilidade com
segurança, e às adaptações necessárias em
seu espaço físico, visando melhor acomodação
dos colaboradores que desenvolvem suas
atividades naquele espaço.

31600

0,90

28.440,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Suprir o FNDE em relação aos materiais de
consumo necessários ao desenvolvimento de
suas atividades administrativas diárias,
inclusive em eventos

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
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UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CAIXA
CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX
00000100,0
NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME,
0 UN
TAMANHO GRANDE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL,
APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO USO
DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE
RESISTENTE À TRAÇÃO

25

Valor
unitário
estimado
(R$)
14,50

AGENDA

AGENDA, TIPO PERMANENTE,
GRAMATURA 63, COMPRIMENTO
200, LARGURA 132, TIPO PAPEL
MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CAPA EM PVC

UNIDADE

100

94862

BLOCO RECADO

BLOCO RECADO, NOME BLOCO
PARA RECADO

BLOCO
00000100,0
0 FL

Material

CONSUM 229171
O

BLOCO RECADO

228

Material

CONSUM 358340
O

BLOCO RECADO

229

Material

CONSUM 200711
O

230

Material

CONSUM 239048
O

Nº
Item

Tipo do
item

224

Material

CONSUM 269892
O

LUVA PARA
PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO

225

Material

CONSUM 262849
O

226

Material

CONSUM
O

227

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

362,50

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

28,00

2.800,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

1000

2,80

2.800,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL,
BLOCO
COR AMARELO, LARGURA 38,
00000100,0
COMPRIMENTO 50, TIPO
0 FL
REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS AUTO-ADESIVO

2000

3,40

6.800,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL,
BLOCO
COR VERDE LIMÃO, LARGURA 76, 00000100,0
COMPRIMENTO 76,
0 FL
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POSTIT, QUANTIDADE FOLHAS 100

2000

1,50

3.000,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

BORRACHA
APAGADORA
ESCRITA

BORRACHA APAGADORA ESCRITA,
MATERIAL BORRACHA,
COMPRIMENTO 45, LARGURA 23,
ALTURA 12, COR BRANCA

UNIDADE

300

1,70

510,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

´CAIXA ARQUIVO´

´CAIXA ARQUIVO´, MATERIAL
PAPELÃO, DIMENSÕES 135 X 240 X
360, COR PARDA, APLICAÇÃO
ARQUIVAMENTO DE
DOCUMENTOS

UNIDADE

10000

2,50

25.000,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Decrição

Descrição sucinta do objeto

CONSUM 271837
O

CANETA
ESFEROGRÁFICA

CANETA ESFEROGRÁFICA,
MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE
CARGAS 1, MATERIAL PONTA
LATÃO COM ESFERA DE
TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA
MÉDIA, COR TINTA PRETA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
MATERIAL TRANSPARENTE E COM
ORIFÍCIO LATERAL

UNIDADE

1000

Valor
unitário
estimado
(R$)
0,45

Material

CONSUM 271836
O

CANETA
ESFEROGRÁFICA

CANETA ESFEROGRÁFICA,
MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE
CARGAS 1, MATERIAL PONTA
LATÃO COM ESFERA DE
TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA
MÉDIA, COR TINTA AZUL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
MATERIAL TRANSPARENTE E COM
ORIFÍCIO LATERAL

UNIDADE

1000

233

Material

CONSUM 292406
O

CANETA MARCATEXTO

CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL
PLÁSTICO, TIPO PONTA POROSA,
COR FLUORESCENTE AMARELA,
TIPO NÃO RECARREGÁVEL,
DIMENSÕES 4

UNIDADE

234

Material

CONSUM 296166
O

COLA

235

Material

CONSUM 292447
O

COLA

236

Material

CONSUM 282967
O

COLA

237

Material

CONSUM 201129
O

CORRETIVO
LÍQUIDO

Nº
Item

Tipo do
item

231

Material

232

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

450,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

0,50

500,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

2000

2,63

5.260,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

500

1,90

950,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

1000

0,62

620,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL
FRASCO
ACETATO - PVA, COR BRANCA,
00000001,0
APLICAÇÃO PAPEL, TIPO PASTOSA
0 KG

50

7,50

375,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL
FRASCO
BASE D´ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, 00000018,0
APRESENTAÇÃO FRASCO,
0 ML
APLICAÇÃO PAPEL COMUM,
VOLUME 18

50

7,45

372,50

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL
BISNAGA
ACETATO - PVA, COR BRANCA,
00000090,0
APLICAÇÃO PAPEL/CORTIÇA E
0G
MATERIAL POROSO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
COM BICO APLICADOR / ATÓXICA /
LAVÁVEL.
COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO
BISNAGA
PAPEL, CARACTERÍSTICAS
00000020,0
ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO
0G
BASTÃO

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Decrição

Descrição sucinta do objeto

CONSUM 237656
O

ELÁSTICO
PROCESSO

ELÁSTICO PROCESSO, MATERIAL
TECIDO ELÁSTICO, COR BRANCA,
COMPRIMENTO 40, LARGURA 3,50,
TIPO IMPRESSÃO SILKSCREEM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO ´MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO´ COM 7 CM

UNIDADE

3000

Valor
unitário
estimado
(R$)
0,72

Material

CONSUM 234157
O

´ENVELOPE´

´ENVELOPE´, MATERIAL PAPEL
KRAFT, GRAMATURA 110, TIPO
SACO COMUM, COMPRIMENTO
360, COR PARDA, IMPRESSÃO COM
TIMBRE, LARGURA 260, MODELO
OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TIMBRE SERVIÇO
PUBLICO FEDERAL / REMETENTE,
COR IMPRESSÃO PRETA

UNIDADE

10000

240

Material

CONSUM 397585
O

´ENVELOPE´

´ENVELOPE´, MATERIAL PAPEL
KRAFT, GRAMATURA 110,
COMPRIMENTO 180, COR PARDA,
LARGURA 240, APLICAÇÃO
ACONDICIONAMENTO DE
DOCUMENTOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1 TIMBRADO,
CONFORME MODELO

UNIDADE

241

Material

CONSUM 316525 ETIQUETA ADESIVA
O

ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL
PAPEL, COR BRANCA, LARGURA
25,40, APLICAÇÃO IMPRESSORA
LASER E JATO TINTA, FORMATO
RETANGULAR, ALTURA 66,70,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
PAPEL CARTA, 3 COLUNAS E 30
ETIQUETAS POR FOLHA

242

Material

CONSUM 393677
O

FITA ADESIVA

243

Material

CONSUM 279209
O

FITA ADESIVA

Nº
Item

Tipo do
item

238

Material

239

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

2.160,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

0,84

8.400,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

50000

0,16

8.000,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

CAIXA
00000100,0
0 UN

20

47,52

950,40

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

FITA ADESIVA, MATERIAL
POLIPROPILENO, TIPO DUPLA FACE,
LARGURA 19, COMPRIMENTO 30

UNIDADE

600

14,90

8.940,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

FITA ADESIVA, MATERIAL FILME
ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO
ACRÍLICO, TIPO MÁGICA, LARGURA
19, COMPRIMENTO 33

UNIDADE

300

22,90

6.870,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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Decrição

Descrição sucinta do objeto

CONSUM 278980
O

FITA ADESIVA

FITA ADESIVA, MATERIAL
POLIPROPILENO TRANSPARENTE,
TIPO MONOFACE, LARGURA 19,
COMPRIMENTO 33, COR INCOLOR,
APLICAÇÃO MULTIUSO

UNIDADE

500

Valor
unitário
estimado
(R$)
1,36

Material

CONSUM 279040
O

FITA ADESIVA

FITA ADESIVA, MATERIAL
POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE,
LARGURA 50, COMPRIMENTO 65,
COR MARROM, APLICAÇÃO
EMPACOTAMENTO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
AUTO-ADESIVA

UNIDADE

300

246

Material

CONSUM 279018
O

FITA ADESIVA

FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL
CREPADO, TIPO MONOFACE,
LARGURA 19, COMPRIMENTO 50,
COR BRANCA, APLICAÇÃO
MULTIUSO

UNIDADE

247

Material

CONSUM 203344
O

MINA GRAFITE

MINA GRAFITE, MATERIAL
GRAFITA, DIÂMETRO 0,70,
COMPRIMENTO 60, DUREZA HB

248

Material

CONSUM 232421
O

GRAMPEADOR

GRAMPEADOR, TRATAMENTO
SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL
METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE
20, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHO
GRAMPO 26/6

249

Material

CONSUM
O

GRAMPO PASTA

250

Material

CONSUM 203144
O

GRAMPO
GRAMPEADOR

251

Material

CONSUM 272352
O

LÁPIS PRETO

Nº
Item

Tipo do
item

244

Material

245

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

32700

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

680,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

1,99

597,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

500

2,14

1.070,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

TUBO
00000012,0
0 UN

1000

0,73

730,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

UNIDADE

200

7,92

1.584,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

GRAMPO PASTA, NOME GRAMPO CAIXA
PASTA ARQUIVO
00000050,0
0 UN

500

9,63

4.815,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

GRAMPO GRAMPEADOR,
CAIXA
MATERIAL METAL, TRATAMENTO 00005000,0
SUPERFICIAL GALVANIZADO,
0 UN
TAMANHO 26/6

200

2,83

566,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

1000

0,34

340,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO
MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2,
DUREZA CARGA 2,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM
BORRACHA APAGADORA,
MATERIAL CARGA GRAFITE

UNIDADE

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020

UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Decrição

Descrição sucinta do objeto

CONSUM 229520
O

MOLHA-DEDOS

MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE
PLÁSTICO, MATERIAL CARGA
ESPONJA, TAMANHO ÚNICO,
VALIDADE CARGA 2 ANOS

UNIDADE

200

Valor
unitário
estimado
(R$)
1,26

Material

CONSUM 251860
O

´PAPEL COUCHÊ´

´PAPEL COUCHÊ´, MATERIAL
CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA,
GRAMATURA 180, TIPO LISO,
COMPRIMENTO 297, APLICAÇÃO
USO GRÁFICO, LARGURA 210,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TAMANHO A4/IMPRESSÃO
DOCUMENTOS

FOLHA

1000

254

Material

CONSUM 283063
O

PASTA ARQUIVO

PASTA ARQUIVO, MATERIAL
PLÁSTICO, TIPO L, LARGURA 230,
ALTURA 335, COR INCOLOR

UNIDADE

255

Material

CONSUM 202040
O

PINCEL ATÔMICO

PINCEL ATÔMICO, MATERIAL
PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO,
TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR
TINTA AZUL

256

Material

CONSUM 278330
O

TESOURA

257

Material

CONSUM
O

PILHA
RECARREGAVEL

Nº
Item

Tipo do
item

252

Material

253

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

53180

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

252,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

0,48

480,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

2000

0,75

1.500,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

UNIDADE

59

2,23

131,57

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

TESOURA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO
POLIPROPILENO, COMPRIMENTO
20

UNIDADE

30

3,91

117,30

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

PILHA RECARREGAVEL, NOME
PILHA RECARREGAVEL

embalagem
com 4
unidades

300

8,95

2.685,00

Custeio

NÃO

Baixa

30/05/2020

Materiais de
consumo

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.
Atender à necessidade de suprir o
Almoxarifado do FNDE com itens de material
de consumo necessários às atividades
administrativas da Autarquia, inclusive
eventos.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

258

Solução
de TIC

MATERIAI 150191
S DE TIC

259

Material PERMANE 150515
NTE

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

´SOFTWARE
APLICATIVO´

Software de análise de conteúdo.

UNIDADE

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
4.000,00

LIVRO

LIVRO, NOME LIVRO

UNIDADE

1100

136,37

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo
Soluções de
TIC

4.000,00

Investimento

NÃO

Média

01/03/2020

150.007,00

Investimento

NÃO

Baixa

30/06/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

O maior desafio enfrentado à gestão dos
CoordenaçãoProgramas de Apoio à Manutenção Escolar e
Geral de
do Transporte Escolar consiste em assegurar Governança de
que as ações executadas pelos níveis locais
TI produzam resultados convergentes com as
CGGOV/DIRTI
expectativas deﬁnidas na sua formulação.
Dessa forma, o FNDE vem produzindo
contínuos esforços para aperfeiçoamento dos
mecanismos de monitoramento, ensejando na
produção de informações e desenvolvimento
de estudos capazes de identificar problemas,
obstáculos e riscos em tempo de serem
corrigidos, superados ou prevenidos, evitando
o comprometimento dos resultados
almejados. Tais ações visam principalmente à
produção de conhecimentos e subsídios à
tomada de decisão dos gestores escolares,
garantindo-lhes autonomia financeira,
administrativa e pedagógica.
Neste contexto, a aquisição de um programa
para análise de informação qualitativa se
justifica pela importância de subsidiar o
processo de sistematização de dados,
organizar a divulgação dos indicadores
elaborados e análisar questionários de campo
visando identificar, de forma tempestiva,
irregularidades e falhas na execução do
programa
e das da
ações,
permitindo
à Diretoria
Materiais
Necessidade
aquisição
de livros
para
Coordenaçãopermanentes
atualizar o acervo da Biblioteca do FNDE
Geral de
"Professora Ecilda Ramos de Souza", uma vez
Recursos
que a Biblioteca do FNDE atua como agente na
Logísticos capacitação e aperfeiçoamento no que se
CGLOG/DIRAD
refere ao desenvolvimento intelectual dos
seus usuários, estando também diretamente
relacionada ao incentivo educacional da
entidade aos seus servidores, tendo em vista
contribuir para a melhoria dos resultados da
organização.

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020

UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Nº
Item

Tipo do
item

267

Material

CONSUM
O

31496

268

Serviço

CONTINU
ADO

3557

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

MANGUEIRA
COMBATE
INCÊNDIO

MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO,
NOME MANGUEIRA COMPLETA DE
COMBATE A INCENDIO. tipo 2, na
cor branca, revestida externamente
com reforço têxtil confeccionado
100% em fio poliéster de alta
tenacidade e internamente com
tubo de borracha sintética na cor
preta; dotada de união tipo engate
rápido (storz), com excelente
resistência a ruptura, abrasão e
deterioração por bolor e fungos.
Diâmetro de 40 MM (1. ½”) pressão de trabalho de 14 kgf/cm² pressão de prova de 28 kgf/cm² pressão de ruptura de 58 kgf/cm² comprimento da mangueira pode
variar entre 15. A mangueira deve
ser identificada com o nome e/ou
marca do fabricante, número da
NBR 11861/98, tipo de mangueira,
mês e ano de fabricação. Esta
marcação deve ser indelével, em
caracteres de 25 mm de altura
mínima, iniciando à distância de
0,5 m a 1,4 m de cada extremidade

INSTALACAO
Contratação de empresa para
MANUTENCAO serviços de assistência técnica e
ELEVADORES,
manutenção preventiva e corretiva
ESCADAS
em 02 (dois) elevadores marca
ROLANTES, MONTA Atlas Schindler a serem executados
- CARGAS
de forma contínua, com
PLATAFORMA
fornecimento de peças de
ESCADAS
reposição e insumos genuinamente
originais, sem ônus adicional para a
contratante.

UNIDADE

13

Valor
unitário
estimado
(R$)
340,00

mensal

12

933,00

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

4.420,00

Custeio

NÃO

Alta

30/07/2020

Materiais de aquisição de material da Brigada de Combate a
consumo
Incêndio, afim de atender às necessidades das
unidades administrativos do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

11.196,00

Custeio

NÃO

Alta

09/03/2020

Serviços não
continuados

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Devido ao encerramento do contrato
277/2014, o qual ocorreu em 26/11/2019, o
presente documento tem por objetivo a
contratação de empresa especializada na
manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores localizados no Edifício Elcy
Meireles.
Cabe ressaltar que a vigência do contrato será
de doze meses, sem a possibilidade de
prorrogação. Além disso, por tratar-se de
prestação de serviços de baixo valor, menor
que 17.600,00, a contratação será por
dispensa de licitação.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Decrição

Descrição sucinta do objeto

CONSUM 150651
O

PLACA
SINALIZADORA

Placas de sinalização para hidrante
de incêndio e Extintores, possuir
forma quadrada ou retangular,
fundo vermelho, símbolo branco
ou amarelo e margem branca ou
amarela), confeccionada em PVC 2
mm, com fotoluminescente,
medindo 20 x 20cm, de acordo
com as NBR’s 134341/04, 134342/04 e 13434-3/05 da ABNT

UNIDADE

3

Valor
unitário
estimado
(R$)
27,00

Material

CONSUM 223772
O

PLACA
SINALIZADORA

placa de sinalização de
identificação da sala da Brigada de
Incêndio, impressão com tinta
vermelha alta durabilidade, possuir
forma quadrada, confeccionada em
PVC 2 mm, com fotoluminescente,
medindo 30 x 15 cm, legenda “
Brigada Contra Incêndio – 1º
subsolo – Telefone: 2022-4500 /
4716 ” de acordo com a NT
007/2011 CBM-DF

UNIDADE

35

271

Material

CONSUM
O

68284

CHAVE HIDRANTE

CHAVE HIDRANTE,CHAVE TIPO
“STORZ” para acoplar e desacoplar
os engates de extintores,
FABRICADA EM LATÃO FUNDIDO,
CONEÇÃO 1.1/2 E 2.1/2 –
POLEGADAS - ESPESSURA 6 MM

UNIDADE

273

Material

CONSUM
O

62103

XÍCARA

XÍCARA, cilíndrica com pires
redondo em porcelana,
aproximadamente 60 ml a 70 ml,
na cor branca, para café e chá.

274

Material

CONSUM 219954
O

JARRA

JARRA, MATERIAL VIDRO,
aproximadamente 1,5
transparente para água

Nº
Item

Tipo do
item

269

Material

270

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

81,00

Custeio

NÃO

Alta

30/07/2020

Materiais de aquisição de material da Brigada de Combate a
consumo
Incêndio, afim de atender às necessidades das
unidades administrativos do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

32,00

1.120,00

Custeio

NÃO

Alta

30/07/2020

Materiais de aquisição de material da Brigada de Combate a
consumo
Incêndio, afim de atender às necessidades das
unidades administrativos do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

3

25,00

75,00

Custeio

NÃO

Alta

30/07/2020

Materiais de aquisição de material da Brigada de Combate a
consumo
Incêndio, afim de atender às necessidades das
unidades administrativos do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

UNIDADE

200

14,00

2.800,00

Custeio

NÃO

Alta

30/08/2020

Materiais de aquisição de material de copa, afim de atender
consumo
às necessidades das unidades administrativos
do FNDE.

UNIDADE

100

45,00

4.500,00

Custeio

NÃO

Alta

30/08/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
Materiais de aquisição de material de copa, afim de atender Coordenaçãoconsumo
às necessidades das unidades administrativos
Geral de
do FNDE.
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Nº
Item

Tipo do
item

275

Material PERMANE 207001
NTE

280

Subitem

Código
do item

Material PERMANE 34703
NTE

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Decrição

Descrição sucinta do objeto

BANQUETA

BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA
MADEIRA, TIPO ASSENTO FIXO,
MATERIAL BASE ASSENTO
MADEIRA BRUTA, ACABAMENTO
ESTRUTURA ENVERNIZADO,
CARACTERÍSTICA ASSENTO
CIRCULAR MADEIRA,
REVESTIMENTO ASSENTO SEM
REVESTIMENTO, ALTURA 70,
PADRÃO ACABAMENTO
ESTRUTURA MÓGNO, DIÂMETRO
ASSENTO 30, ACABAMENTO
ASSENTO ENVERNIZADO

UNIDADE

FORNO MICROONDAS, NOME
FORNO DE MICROONDAS PARA
COZINHA

UNIDADE

FORNO
MICROONDAS

3

Valor
unitário
estimado
(R$)
429,90

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
1.289,70

Investimento

NÃO

Média

Data
desejada

Nome do
grupo

26/05/2020

Materiais
permanentes

Justificativa para aquisição ou contratação
A aquisição de mobiliário para o estúdio de
vídeo justifica-se pela necessidade da
produção de materiais de apoio aos técnicos e
gestores municipais de educação, em
cumprimento da missão institucional do FNDE,
no âmbito da prestação de assistência técnica.

Unidade
Responsável
Assessoria
Técnica de
Educação
Corporativa ASSEC/PRESI

Os objetos de aprendizagem serão produzidos
por meio de vídeos de diversos formatos que
auxiliarão na melhoria da execução dos
programas e ações do FNDE.

20

497,17

9.943,40

Investimento

NÃO

Alta

28/02/2020

Materiais
permanentes

Em atendimento ao disposto no art. 9º do
CoordenaçãoDecreto nº 5.450/2005, a presente aquisição
Geral de
se justifica pela necessidade de melhoria nas
Recursos
condições de trabalho. Para tanto, a
Logísticos Administração preocupa-se em realizar
CGLOG/DIRAD
procedimento aquisitivo com a melhor relação
custo-benefício mediante critérios de
aferições da qualidade a serem estabelecidos
neste Termo de Referência.
Há no acervo patrimonial do FNDE
eletroeletrônicos antigos que se encontram
com considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período
estendido de utilização. Em razão disso, alguns
se encontram danificados e outros
funcionando precariamente motivos pelos
quais devem ser objetos de substituição.
Os móveis (mesas redondas) serão adquiridos
com o objetivo de suprir as demandas de
mobiliário no rol do auditório do Edifício sede
do FNDE, para realização de diversos e
concomitantes eventos internos e externos
bem como para utilização no refeitório do
Edifício Elcy Meireles, atualmente carente de
mobiliário em razão do aumento do número
de servidores usuários daquele local.

IN SEGES/ME nº 1/2019
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Nº
Item

Tipo do
item

281

Material PERMANE 29718
NTE

Subitem

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

TELEVISOR

TELEVISOR, NOME TELEVISOR /
TELEVISAO / TV

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UNIDADE

12

Valor
unitário
estimado
(R$)
2.600,00

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
31.200,00

Investimento

NÃO

Média

Data
desejada

Nome do
grupo

26/05/2020

Materiais
permanentes

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Em atendimento ao disposto no art. 9º do
CoordenaçãoDecreto nº 5.450/2005, a presente aquisição
Geral de
se justifica pela necessidade de melhoria nas
Recursos
condições de trabalho. Para tanto, a
Logísticos Administração preocupa-se em realizar
CGLOG/DIRAD
procedimento aquisitivo com a melhor relação
custo-benefício mediante critérios de
aferições da qualidade a serem estabelecidos
neste Termo de Referência.
Há no acervo patrimonial do FNDE
eletroeletrônicos antigos que se encontram
com considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período
estendido de utilização. Em razão disso, alguns
se encontram danificados e outros
funcionando precariamente motivos pelos
quais devem ser objetos de substituição.

282

Material PERMANE 150391
NTE

MÁQUINA
FABRICAR GELO

MÁQUINA FABRICAR GELO, NOME
MÁQUINA FABRICAR GELO

UNIDADE

6

4.150,00

24.900,00

Investimento

NÃO

Média

26/05/2020

Materiais
permanentes

Em atendimento ao disposto no art. 9º do
CoordenaçãoDecreto nº 5.450/2005, a presente aquisição
Geral de
se justifica pela necessidade de melhoria nas
Recursos
condições de trabalho. Para tanto, a
Logísticos Administração preocupa-se em realizar
CGLOG/DIRAD
procedimento aquisitivo com a melhor relação
custo-benefício mediante critérios de
aferições da qualidade a serem estabelecidos
neste Termo de Referência.
Há no acervo patrimonial do FNDE
eletroeletrônicos antigos que se encontram
com considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período
estendido de utilização. Em razão disso, alguns
se encontram danificados e outros
funcionando precariamente motivos pelos
quais devem ser objetos de substituição.

IN SEGES/ME nº 1/2019

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020

UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Nº
Item

Tipo do
item

283

Material PERMANE 291029
NTE

Subitem

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

REFRIGERADOR
EXPOSITOR

REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO
VERTICAL, CAPACIDADE 406,
APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO
ENLATADOS E CONGELADOS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UNIDADE

12

Valor
unitário
estimado
(R$)
3.943,43

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
47.321,16

Investimento

NÃO

Média

Data
desejada

Nome do
grupo

26/05/2020

Materiais
permanentes

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Em atendimento ao disposto no art. 9º do
CoordenaçãoDecreto nº 5.450/2005, a presente aquisição
Geral de
se justifica pela necessidade de melhoria nas
Recursos
condições de trabalho. Para tanto, a
Logísticos Administração preocupa-se em realizar
CGLOG/DIRAD
procedimento aquisitivo com a melhor relação
custo-benefício mediante critérios de
aferições da qualidade a serem estabelecidos
neste Termo de Referência.
Há no acervo patrimonial do FNDE
eletroeletrônicos antigos que se encontram
com considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período
estendido de utilização. Em razão disso, alguns
se encontram danificados e outros
funcionando precariamente motivos pelos
quais devem ser objetos de substituição.
Os móveis (mesas redondas) serão adquiridos
com o objetivo de suprir as demandas de
mobiliário no rol do auditório do Edifício sede
do FNDE, para realização de diversos e
concomitantes eventos internos e externos
bem como para utilização no refeitório do
Edifício Elcy Meireles, atualmente carente de
mobiliário em razão do aumento do número
de servidores usuários daquele local.

IN SEGES/ME nº 1/2019
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Nº
Item

Tipo do
item

284

Material PERMANE 20443
NTE

Subitem

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

ARMÁRIO PARA
ROUPA

ARMÁRIO PARA ROUPA, NOME
ARMARIO PARA ROUPA

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UNIDADE

6

Valor
unitário
estimado
(R$)
469,70

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
2.818,20

Investimento

NÃO

Média

Data
desejada

Nome do
grupo

26/05/2020

Materiais
permanentes

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Em atendimento ao disposto no art. 9º do
CoordenaçãoDecreto nº 5.450/2005, a presente aquisição
Geral de
se justifica pela necessidade de melhoria nas
Recursos
condições de trabalho. Para tanto, a
Logísticos Administração preocupa-se em realizar
CGLOG/DIRAD
procedimento aquisitivo com a melhor relação
custo-benefício mediante critérios de
aferições da qualidade a serem estabelecidos
neste Termo de Referência.
Há no acervo patrimonial do FNDE
eletroeletrônicos antigos que se encontram
com considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período
estendido de utilização. Em razão disso, alguns
se encontram danificados e outros
funcionando precariamente motivos pelos
quais devem ser objetos de substituição.
Os móveis (mesas redondas) serão adquiridos
com o objetivo de suprir as demandas de
mobiliário no rol do auditório do Edifício sede
do FNDE, para realização de diversos e
concomitantes eventos internos e externos
bem como para utilização no refeitório do
Edifício Elcy Meireles, atualmente carente de
mobiliário em razão do aumento do número
de servidores usuários daquele local.
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
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Nº
Item

Tipo do
item

285

Material PERMANE 64955
NTE

Subitem

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

BIOMBO

BIOMBO, NOME BIOMBO

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UNIDADE

2

Valor
unitário
estimado
(R$)
894,78

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
1.789,56

Investimento

NÃO

Média

Data
desejada

Nome do
grupo

26/05/2020

Materiais
permanentes

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Em atendimento ao disposto no art. 9º do
CoordenaçãoDecreto nº 5.450/2005, a presente aquisição
Geral de
se justifica pela necessidade de melhoria nas
Recursos
condições de trabalho. Para tanto, a
Logísticos Administração preocupa-se em realizar
CGLOG/DIRAD
procedimento aquisitivo com a melhor relação
custo-benefício mediante critérios de
aferições da qualidade a serem estabelecidos
neste Termo de Referência.
Há no acervo patrimonial do FNDE
eletroeletrônicos antigos que se encontram
com considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período
estendido de utilização. Em razão disso, alguns
se encontram danificados e outros
funcionando precariamente motivos pelos
quais devem ser objetos de substituição.
Os móveis (mesas redondas) serão adquiridos
com o objetivo de suprir as demandas de
mobiliário no rol do auditório do Edifício sede
do FNDE, para realização de diversos e
concomitantes eventos internos e externos
bem como para utilização no refeitório do
Edifício Elcy Meireles, atualmente carente de
mobiliário em razão do aumento do número
de servidores usuários daquele local.
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Nº
Item

Tipo do
item

286

Material PERMANE
NTE

Subitem

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

5991

GANCHO DE CARGA

GANCHO DE CARGA, NOME
GANCHO DE CARGA

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UNIDADE

20

Valor
unitário
estimado
(R$)
43,89

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
877,80

Investimento

NÃO

Média

Data
desejada

Nome do
grupo

26/05/2020

Materiais
permanentes

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Em atendimento ao disposto no art. 9º do
CoordenaçãoDecreto nº 5.450/2005, a presente aquisição
Geral de
se justifica pela necessidade de melhoria nas
Recursos
condições de trabalho. Para tanto, a
Logísticos Administração preocupa-se em realizar
CGLOG/DIRAD
procedimento aquisitivo com a melhor relação
custo-benefício mediante critérios de
aferições da qualidade a serem estabelecidos
neste Termo de Referência.
Há no acervo patrimonial do FNDE
eletroeletrônicos antigos que se encontram
com considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período
estendido de utilização. Em razão disso, alguns
se encontram danificados e outros
funcionando precariamente motivos pelos
quais devem ser objetos de substituição.

287

Material PERMANE 150664
NTE

POLTRONA

POLTRONA, GIRATÓRIA EM
MADEIRA MDF 74X92X72 CM
ALTURA DO ASSENTO: 46 CM

UNIDADE

2

399,00

798,00

Investimento

NÃO

PROFUNDIDADE LIVRE DE
ASSENTO: 49 CM
LARGURA DO ASSENTO: 46 CM
ALTURA LIVRE DO ENCOSTO: 46
CM
LARGURA DO BRAÇO: 12 CM
ALTURA DO BRAÇO AO ASSENTO:
18 CM
ALTURA DOS PÉS: 35 CM
REVESTIMENTO SUEDE NOBUCK
CAMURÇA AZUL (CLASSIC BLUE)

IN SEGES/ME nº 1/2019

Média

26/05/2020

Materiais
permanentes

Os móveis (mesas redondas) serão adquiridos
com o objetivo de suprir as demandas de
mobiliário no rol do auditório do Edifício sede
do FNDE, para realização de diversos e
concomitantes eventos internos e externos
bem como para utilização no refeitório do
Edifício Elcy Meireles, atualmente carente de
mobiliário em razão do aumento do número
de servidores
usuários para
daquele
local. de
A aquisição
de mobiliário
o estúdio
vídeo justifica-se pela necessidade da
produção de materiais de apoio aos técnicos e
gestores municipais de educação, em
cumprimento da missão institucional do FNDE,
no âmbito da prestação de assistência técnica.

Assessoria
Técnica de
Educação
Corporativa ASSEC/PRESI

Os objetos de aprendizagem serão produzidos
por meio de vídeos de diversos formatos que
auxiliarão na melhoria da execução dos
programas e ações do FNDE.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Nº
Item

Tipo do
item

291

Material PERMANE 108219
NTE

Subitem

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

MESA MADEIRA

MESA MADEIRA, NOME MESA
MADEIRA CENTRO

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UNIDADE

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
101,00

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
101,00

Investimento

NÃO

Média

Data
desejada

Nome do
grupo

26/05/2020

Materiais
permanentes

Justificativa para aquisição ou contratação
A aquisição de mobiliário para o estúdio de
vídeo justifica-se pela necessidade da
produção de materiais de apoio aos técnicos e
gestores municipais de educação, em
cumprimento da missão institucional do FNDE,
no âmbito da prestação de assistência técnica.

Unidade
Responsável
Assessoria
Técnica de
Educação
Corporativa ASSEC/PRESI

Os objetos de aprendizagem serão produzidos
por meio de vídeos de diversos formatos que
auxiliarão na melhoria da execução dos
programas e ações do FNDE.

292

Material PERMANE 108219
NTE

MESA MADEIRA

MESA MADEIRA, NOME MESA
MADEIRA APARADOR

UNIDADE

1

639,99

639,99

Investimento

NÃO

Média

26/05/2020

Materiais
permanentes

A aquisição de mobiliário para o estúdio de
vídeo justifica-se pela necessidade da
produção de materiais de apoio aos técnicos e
gestores municipais de educação, em
cumprimento da missão institucional do FNDE,
no âmbito da prestação de assistência técnica.

Assessoria
Técnica de
Educação
Corporativa ASSEC/PRESI

Os objetos de aprendizagem serão produzidos
por meio de vídeos de diversos formatos que
auxiliarão na melhoria da execução dos
programas e ações do FNDE.

293

Material PERMANE 333384
NTE

TAPETE

TAPETE DE FIBRA SINTÉTICA CINZA
CHUMBO 300X300 CM

METRO

1

899,90

899,90

Investimento

NÃO

Média

26/05/2020

Materiais
permanentes

A aquisição de mobiliário para o estúdio de
vídeo justifica-se pela necessidade da
produção de materiais de apoio aos técnicos e
gestores municipais de educação, em
cumprimento da missão institucional do FNDE,
no âmbito da prestação de assistência técnica.

Assessoria
Técnica de
Educação
Corporativa ASSEC/PRESI

Os objetos de aprendizagem serão produzidos
por meio de vídeos de diversos formatos que
auxiliarão na melhoria da execução dos
programas e ações do FNDE.

303

Material

CONSUM 107271
O

COPO DE VIDRO

305

Material

CONSUM 235389
O

PORTA-COPO

IN SEGES/ME nº 1/2019

COPO DE VIDRO, para água,
transparente, cilíndrico, com
capacidade aproximada de 300 ml,
altura aproximada de 13 cm e
diâmetro de 66 cm
PORTA-COPO, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, DIÂMETRO BASE 70,
DIÂMETRO TOTAL 85,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
BORDA ALARGADA

UNIDADE

500

7,00

3.500,00

Custeio

NÃO

Alta

30/08/2020

UNIDADE

240

10,00

2.400,00

Custeio

NÃO

Alta

30/08/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Materiais de aquisição de material de copa, afim de atender
consumo
às necessidades das unidades administrativos
do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
Materiais de aquisição de material de copa, afim de atender Coordenaçãoconsumo
às necessidades das unidades administrativos
Geral de
do FNDE.
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020

UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Decrição

Descrição sucinta do objeto

CONSUM 328124
O

FORRO PARA
BANDEJA

FORRO PARA BANDEJA, MATERIAL
PLÁSTICO, COR BRANCA,
DIÂMETRO 40, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PLÁSTICO EM
DESENHO BORDADO

UNIDADE

200

Valor
unitário
estimado
(R$)
4,50

Material

CONSUM 334919
O

FORRO PARA
BANDEJA

FORRO PARA BANDEJA, MATERIAL
PLÁSTICO, COR BRANCA,
DIÂMETRO 28, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PLÁSTICO EM
DESENHO BORDADO

UNIDADE

200

308

Material

CONSUM 444991
O

COPO
DESCARTÁVEL

COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL
CAPACIDADE 50, APLICAÇÃO
LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

PACOTE
00000100,0
0 UN

310

Solução
de TIC

SERVIÇOS 27308
DE TIC

311

Solução
de TIC

MATERIAI 27464 LICENCIAMENTO DE
S DE TIC
DIREITOS
PERMANENTES DE
USO DE
SOFTWAREPARA
SERVIDOR

Nº
Item

Tipo do
item

306

Material

307

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

SERVICO
Serviço técnico especializado para
ESPECIALIZADO DE
prover à DIRTI a capacidade de
BUSINESS
atendimento das necessidades de
INTELIGENCE (BI)
desenvolvimento de painéis
estratégicos e relatórios por meio
de Business Intelligence, usando
ciência de dados, bem como a
manutenção e sustentação dos
painéis e mapas ETL existentes.

Aquisição de licença de servidor da
ferramenta que permite que os
consumidores de dados visualizem
e interajam com os dados
executando e visualizando cartões,
dossiês, relatórios e documentos nos aplicativos Web e Mobile.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

900,00

Custeio

NÃO

Alta

30/08/2020

Materiais de aquisição de material de copa, afim de atender
consumo
às necessidades das unidades administrativos
do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

4,00

800,00

Custeio

NÃO

Alta

30/08/2020

Materiais de aquisição de material de copa, afim de atender
consumo
às necessidades das unidades administrativos
do FNDE.

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

10000

7,00

70.000,00

Custeio

NÃO

Alta

29/09/2020

Materiais de
consumo

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

UN

12

301.050,00

3.612.600,00

Custeio

NÃO

Alta

01/10/2020

Soluções de
TIC

Com a finalização inesperada do contrato
Coordenação62/2018, o FNDE perdeu toda a sua antiga
Geral de
equipe de desenvolvimento, manutenção e Desenvolviment
suporte ao BI. Para que seja possível recompor o de Sistemas a oferta de tais serviços à casa, faz-se
CGDES/DIRTI
necessária esta nova contratação em 2020.

UN

1

1.859.790,2
0

1.859.790,20

Investimento

NÃO

Média

01/12/2020

Soluções de
TIC

No final de 2018 houve a recomposição da
Coordenaçãoequipe de BI que desenvolveu diversos
Geral de
produtos em 2019, entretanto devido a
Desenvolviment
limitação de licenças do ambiente
o de Sistemas Microstrategy, não foi possível a divulgação
CGDES/DIRTI
pública de tais relatórios, painéis e
dashboards, restringindo o acesso apenas aos
usuários internos da casa por meio de licenças
nominais.
Esta contratação pretende resolver este
problema, provendo capacidade ao FNDE de
divulgar suas informações corporativas e
estratégicas de interesse geral em seu portal
Internet, contribuindo para a transparência
das ações da Autarquia.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

aquisição de copos descartavel, para
atendimento de fornecimento de café nas
unidades administrativas do FNDE.
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Tipo do
item

312

Solução
de TIC

SERVIÇOS 27464 LICENCIAMENTO DE Aquisição de licença de usuário que
DE TIC
DIREITOS
permite que os usuários finais
PERMANENTES DE visualizem, executem e interajam
USO DE
com painéis, relatórios e
SOFTWAREPARA
documentos via MicroStrategy
SERVIDOR
Web.

UN

1

313

Solução
de TIC

SERVIÇOS 27464 LICENCIAMENTO DE
Aquisição de Solução de TIC
DE TIC
DIREITOS
baseada em software totalmente
PERMANENTES DE
compatível com ambiente
USO DE
Microsoft para implantação de
SOFTWAREPARA
auditoria, controle e gerência de
SERVIDOR
permissionamento dos serviços de
AD (Microsoft Active Directory),
servidor de Arquivos (Microsoft
File Server) e Correio Eletrônico
(Microsoft Exchange Server)

UN

1

Subitem

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Nº
Item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

Valor
unitário
estimado
(R$)
929.896,20

2.500.000,0
0

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

929.896,20

Investimento

NÃO

Média

01/12/2020

Soluções de
TIC

No final de 2018 houve a recomposição da
Coordenaçãoequipe de BI que desenvolveu diversos
Geral de
produtos em 2019, entretanto devido a
Desenvolviment
limitação de licenças do ambiente
o de Sistemas Miderostrategy, não foi possível a divulgação
CGDES/DIRTI
pública de tais relatórios, painéis e
deshboards, restringindo o acesso apenas aos
usuários internos da casa por meio de licenças
nominais.
Esta contratação pretende resolver este
problema, provendo capacidade ao FNDE de
divulgar suas informações corporativas e
estratégicas de interesse geral em seu portal
Internet, contribuindo para a transparência
das ações da Autarquia.

2.500.000,00

Investimento

NÃO

Alta

01/12/2020

Soluções de
TIC

O elevado volume de informações eletrônicas Coordenaçãodo FNDE e a sua importância estratégica para a
Geral de
execução dos programas críticos de Governo Infraestrutura
do Órgão conduzem à necessidade da
Tecnológica preservação das informações e dos
CGINF/DIRTI
equipamentos (pelos seus valores financeiro,
informativo, probatório e histórico) com a
devida segurança e qualidade com um
ambiente adequado à sua destinação, ainda
prevendo o atendimento a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP),
Lei nº 13.709/2018.
Desta forma, a aquisição pleiteada visa o
monitoramento de acesso aos dados
armazenados, o gerenciamento e auditoria do
repositório de usuários e e-mails, a execução
de ações proativas em casos de incidentes de
segurança cibernética e ataques de malware,
ou até identificação de acessos indevidos de
usuários internos mal-intencionados.

316

Material

CONSUM 300235
O

IN SEGES/ME nº 1/2019

ESGUICHO

ESGUICHO, MATERIAL CORPO
ALUMÍNIO, DIÂMETRO CONEXÃO
ENTRADA 2 1/2 E 1.1/2 APLICAÇÃO
MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
CONEXÃO ENGATE RÁPIDO, TIPO
TYPE e
REGULÁVEL

UNIDADE

48

130,00

6.240,00

Custeio

NÃO

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Alta

30/07/2020

Materiais de aquisição de material da Brigada de Combate a Coordenaçãoconsumo
Incêndio, afim
Geral de
de atender às necessidades das unidades
Recursos
administrativos
Logísticos do FNDE.
CGLOG/DIRAD

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020

UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Decrição

Descrição sucinta do objeto

SERVIÇOS 27502
DE TIC

CESSAO
TEMPORARIA DE
DIREITOS SOBRE
PROGRAMAS DE
COMPUTADOR
LOCACAO DE
SOFTWARE

Contratação de Subscrição de
Licenças de Uso do Visual Studio
Enterprise com MSDN para
Licenciamento Microsoft, com
garantia de atualizações de versões
e fornecimento de suporte técnico
on-site, serviços de suporte do
fabricante Microsoft Premier e
fornecimento de serviços de
consultoria técnica especializada à
plataforma de produtos Microsoft
em operação nos equipamentos
(servidores) e estações de trabalho,
por um período de 3 (três) anos.

UN

30

Valor
unitário
estimado
(R$)
1.930,00

SERVIÇOS 27502
DE TIC

CESSAO
TEMPORARIA DE
DIREITOS SOBRE
PROGRAMAS DE
COMPUTADOR
LOCACAO DE
SOFTWARE

Contratação de Subscrição de
Licenças de Uso de Softwares do
Visual Studio Professional com
MSDN para licenciamento
Microsoft, com garantia de
atualizações de versões e
fornecimento de suporte técnico
on-site por um período de 3 (três)
anos.

UN

20

319

Material PERMANE 150267
NTE

LEITORA CÓDIGO
BARRA

LEITORA CÓDIGO BARRA, NOME
LEITORA CÓDIGO BARRA SEM FIO
MS9535 Bluetooth
Honeywell/Metrologic.

UNIDADE

320

Solução
de TIC

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

317

Solução
de TIC

318

Solução
de TIC

Código
do item

MATERIAI 412968
S DE TIC

IN SEGES/ME nº 1/2019

ABRAÇADEIRA

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON,
PACOTE
TIPO COM RANHURAS,
00001000,0
COMPRIMENTO TOTAL 280,
0 UN
LARGURA 3,50, COR PRETA

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

57.900,00

Custeio

SIM

Alta

01/03/2020

Soluções de
TIC

Os produtos da plataforma Microsoft vêm
sendo amplamente utilizados por todos os
usuários do FNDE, nos quais são
imprescindíveis para o andamento das
atividades do órgão. Com o fim a vigência
dessas licenças no final de 2019, verificou-se a
viabilidade da contratação do licenciamento
por Subscrição. Por fim, sendo o FNDE, por ser
uma autarquia federal diretamente ligada à
esfera educacional, este possui participação
no formato exclusivo Microsoft para a
aquisição de Licenciamentos Educacionais, o
que lhe proporciona algumas vantagens em
produtos e preços bem abaixo dos praticados
para os demais órgãos públicos e empresas de
outras esferas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

328,00

6.560,00

Custeio

SIM

Alta

01/03/2020

Soluções de
TIC

Os produtos da plataforma Microsoft vêm
sendo amplamente utilizados por todos os
usuários do FNDE, nos quais são
imprescindíveis para o andamento das
atividades do órgão. Com o fim a vigência
dessas licenças no final de 2019, verificou-se a
viabilidade da contratação do licenciamento
por Subscrição. Por fim, sendo o FNDE, por ser
uma autarquia federal diretamente ligada à
esfera educacional, este possui participação
no formato exclusivo Microsoft para a
aquisição de Licenciamentos Educacionais, o
que lhe proporciona algumas vantagens em
produtos e preços bem abaixo dos praticados
para os demais órgãos públicos e empresas de
outras esferas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

2

500,00

1.000,00

Investimento

NÃO

Média

29/02/2020

Materiais
permanentes

Deve-se a realização de inventário físico nas
instalações do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.

1

132,00

132,00

Custeio

NÃO

Baixa

01/06/2020

Soluções de
TIC

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD
Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020

UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Decrição

Descrição sucinta do objeto

MATERIAI 435888
S DE TIC

ADAPTADOR
CONECTOR

ADAPTADOR CONECTOR, TIPO
CONECTORES HDMI 19 PINO
FÊMEA / DISPLAYPORT 20 PINOS
MACHO, APLICAÇÃO VÍDEO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
RESOLUÇÃO ATÉ 1080P/
TAMANHO MIN.CABO 15CM

UNIDADE

100

Valor
unitário
estimado
(R$)
26,90

Solução
de TIC

MATERIAI 438638
S DE TIC

ADAPTADOR
CONECTOR

ADAPTADOR CONECTOR, TIPO
CONECTORES VGA FÊMEA /
DISPLAYPORT, APLICAÇÃO
MONITOR, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CABO MIN. 15 CM

UNIDADE

50

323

Solução
de TIC

MATERIAI 352973
S DE TIC

CABO ÁUDIO E
VÍDEO

CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO
HDMI

UNIDADE

324

Solução
de TIC

MATERIAI 352973
S DE TIC

CABO ÁUDIO E
VÍDEO

CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO
HDMI

325

Solução
de TIC

MATERIAI 313230
S DE TIC

FITA ADESIVA

FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO
ADESIVO, TIPO ROTULADORA,
LARGURA 12, COMPRIMENTO 8,
COR BRANCA, APLICAÇÃO
ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA
BROTHER

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

321

Solução
de TIC

322

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

2.690,00

Custeio

NÃO

Baixa

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas

23,80

1.190,00

Custeio

NÃO

Baixa

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

20

58,26

1.165,20

Custeio

NÃO

Baixa

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

UNIDADE

15

25,83

387,45

Custeio

NÃO

Baixa

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas

UNIDADE

20

60,81

1.216,20

Custeio

NÃO

Média

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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UNIDADE

5

UNIDADE

1

CONJUNTO FERRAMENTAS, NOME
CONJUNTO FERRAMENTAS

item

MULTÍMETRO

MULTÍMETRO, TENSÃO AC 700,
CORRENTE DC 20, CORRENTE AC
20, RESISTÊNCIA 2000,
FREQUÊNCIA 10, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DISPLAY
DIGITAL/TESTE DIODO, TENSÃO DC
1.000, TIPO DIGITAL, CAPACIDADE
1000 V, CAPACITÂNCIA 200 UF,
TEMPERATURA -40¨C A 1000¨C

MEMÓRIA
PORTÁTIL
MICROCOMPUTAD
OR

MEMÓRIA PORTÁTIL
MICROCOMPUTADOR,
CAPACIDADE MEMÓRIA 16,
INTERFACE USB 3.0, APLICAÇÃO
ARMAZENAMENTO DE DADOS,
VELOCIDADE GRAVAÇÃO 10,
VELOCIDADE LEITURA 40,
COMPATIBILIDADE SISTEMAS
WINDOWS 7, WINDOWS 8,
WINDOWS 10 E LINUX, TIPO PEN
DRIVE

Tipo do
item

Subitem

326

Solução
de TIC

MATERIAI 427903
S DE TIC

327

Solução
de TIC

MATERIAI 445372 ALICATE UNIVERSAL ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL
S DE TIC
AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL
CABO PLÁSTICO, TIPO CABO
ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO
CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8

328

Solução
de TIC

MATERIAI 150120
S DE TIC

CONJUNTO
FERRAMENTAS

329

Solução
de TIC

MATERIAI 262174
S DE TIC

330

Solução
de TIC

MATERIAI 449835
S DE TIC

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Valor
unitário
estimado
(R$)
274,99

Nº
Item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

MEMÓRIA
PORTÁTIL
MICROCOMPUTAD
OR

MEMÓRIA PORTÁTIL
MICROCOMPUTADOR,
CAPACIDADE MEMÓRIA 1,
INTERFACE USB, APLICAÇÃO
ARMAZENAMENTO DE DADOS,
TIPO HARD DISK EXTERNO

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

1.374,95

Custeio

NÃO

Média

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

53,97

53,97

Custeio

NÃO

Média

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

1

763,00

763,00

Custeio

NÃO

Média

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

UNIDADE

2

140,00

280,00

Custeio

NÃO

Média

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

UNIDADE

100

22,00

2.200,00

Custeio

NÃO

Média

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

331

Solução
de TIC

332

Código
do item

Decrição

Descrição sucinta do objeto

MATERIAI 380917
S DE TIC

CONJUNTO
ATUALIZAÇÃO
MICROCOMPUTAD
OR

CONJUNTO ATUALIZAÇÃO
MICROCOMPUTADOR,
COMPONENTES TECLADO E
MOUSE MULTIMÍDIA SEM FIO
ABNT2(PORTUGUÊS, APLICAÇÃO
MICROCOMPUTADOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
RECEPTOR USB/BATERIAS DE ÍON
DE LÍTIO E CARREGADOR

Solução
de TIC

MATERIAI 428591
S DE TIC

ESPIRADUTO

333

Solução
de TIC

MATERIAI 150377
S DE TIC

CABO USB

CABO USB, NOME CABO USB

334

Solução
de TIC

MATERIAI 320528
S DE TIC

CONCENTRADOR

CONCENTRADOR, SISTEMA
CONEXÃO CABO USB, TIPO
CONEXÃO SAÍDA CABO USB TIPO A
PARA COMPUTADOR,
QUANTIDADE CONEXÃO ENTRADA
1, QUANTIDADE CONEXÃO SAÍDA
4, VELOCIDADE PROCESSAMENTO
1,5; 12; 480, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PADRÃO PLUG AND
PLAY/COMPATÍVEL MICROSOFT
WINDOWS, TIPO CONEXÃO
ENTRADA CABO USB TIPO B PARA
HUB

IN SEGES/ME nº 1/2019

20

Valor
unitário
estimado
(R$)
130,00

150

UNIDADE

UNIDADE

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UNIDADE

ESPIRADUTO, MATERIAL PLÁSTICO, EMBALAGE
COR PRETA, DIÂMETRO NOMINAL
M
20, APLICAÇÃO ORGANIZAR CABOS 00000001,0
E FIOS
5M

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

2.600,00

Custeio

NÃO

Média

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

10,68

1.602,00

Custeio

NÃO

Média

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

30

4,99

149,70

Custeio

NÃO

Média

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

5

77,00

385,00

Custeio

NÃO

Média

01/06/2020

Soluções de
TIC

Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020

UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
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Nº
Item

Tipo do
item

335

Serviço

Subitem
CONTINU
ADO

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item
21032

Decrição

Descrição sucinta do objeto

PRESTACAO DE
SERVICOS DE
OPERACAO
SISTEMA
EQUIPAMENTOS
MAQUINAS

Prestação de serviços técnicos de
operação dos sistemas de
sonorização, automação e vídeo

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UN

4

Valor
unitário
estimado
(R$)
109.370,40

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
437.481,60

Custeio

NÃO

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Alta

Data
desejada
23/04/2020

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

Serviços com
O FNDE dispõe em seu acervo patrimonial
CoordenaçãoDedicação
equipamentos audiovisuais para o AUDITÓRIO
Geral de
Exclusiva de
do ed. FNDE, SEDE 1 e AUDITÓRIOS I, II E
Recursos
Mão de Obra SALÃO DE HONRA do ed. Elcy Meireles, com a
Logísticos demanda de utilização dos citados
CGLOG/DIRAD
equipamentos, e com o termino do contrato
atual, verifica-se a necessidade de contratar
profissionais para operar tais aparelhos,
considerando que no quadro funcional do
FNDE não possuir cargos cujos servidores
exerçam as atribuições de operação de
equipamentos de áudio e vídeo, que podem
afetar diretamente as atividades institucionais
do órgão, justifica-se a contratação de
empresa especializada para operação dos
equipamentos instalados nos auditórios do
edifício sede FNDE e Elcy Meireles.Verificou-se
por meio de levantamento de dados do ano
passado a necessidade de mão de obra de 2^ a
6" feiras, pois ocorrem reuniões, palestras e
eventos nos auditórios, onde será utilizada
gravação de áudio e, às vezes, de vídeo,
necessitando assim de pessoal qualificado
para operar tais sistemas evitando danos aos
equipamentos

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020
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Nº
Item

Tipo do
item

337

Serviço

Subitem
CONTINU
ADO

Código
do item
24210

Decrição

Descrição sucinta do objeto

PRESTACAO DE
SERVICO DE
TRANSPORTE PARA
SERVIDOR
ENVOLVENDO
VEICULOCONDUCA
OMANUTENCAOCO
MBUSTIVELOUTRAS
NECESSIDADES

Taxigov - Prestação de serviços de
transporte terrestre ou
agenciamento/intermediação de
transporte terrestre dos servidores,
empregados e colaboradores a
serviço do FNDE por demanda e no
âmbito do Distrito Federal - DF e
Municípios integrantes da Região
Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno -RIDE

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
OUTRAS

131477

Valor
unitário
estimado
(R$)
2,90

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
381.283,30

Custeio

NÃO

Alta

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

17/02/2020

Serviços
continuados
sem dedicação
exclusiva de
mão de obra

O Decreto n° 9.287, de 15 de fevereiro de
2018, dispõe sobre a utilização de veículos
oficiais pela Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e preceitua
no art. 8º que:

CoordenaçãoGeral de
Recursos
Logísticos CGLOG/DIRAD

Os órgãos, as autarquias e as fundações da
administração pública federal deverão
considerar todos os modelos de contratação
praticados pela administração pública federal
para prestação de serviço de transporte de
material e de pessoal a serviço, de que trata o
art. 4º, e adotar aquele que for
comprovadamente mais vantajoso em
comparação ao modelo vigente
(BRASIL/2018).
De forma complementar, a Instrução
Normativa (IN) nº 10, de 23 de novembro de
2018, do antigo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, atual Ministério da
Economia, estabeleceu diretrizes e
procedimentos para utilização do serviço de
transporte terrestre, por demanda, dispondo
no

338

Solução
de TIC

MATERIAI 332385
FITA ISOLANTE
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA,
S DE TIC
ELÉTRICA ADESIVA MATERIAL DORSO FILME DE PVC,
LARGURA NOMINAL 19,
ESPESSURA NOMINAL 0,19,
COMPRIMENTO NOMINAL 20, COR
PRETA

UNIDADE

5

3,90

19,50

Custeio

NÃO

Baixa

01/06/2020

Soluções de
TIC

340

Solução
de TIC

MATERIAI 438954
S DE TIC

UNIDADE

4

77,10

308,40

Custeio

NÃO

Baixa

01/06/2020

Soluções de
TIC

IN SEGES/ME nº 1/2019

FITA ADESIVA

FITA ADESIVA, MATERIAL
PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA,
LARGURA 24, COMPRIMENTO 8,
COR PRATA, APLICAÇÃO
ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA
BROTHER, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS MODELO TZE-S951

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Art. 7º que “as entidades autárquicas e
fundacionais
do Poder
Executivo federal
Os suprimentos
de informática
que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.
Os suprimentos de informática que
Coordenaçãonecessitam ser adquiridos constituem
Geral de
equipamentos de tecnologia necessários ao
Infraestrutura
atendimento institucional, mantendo o parque Tecnológica tecnológico existente em nível adequado de
CGINF/DIRTI
ferramentas e recursos avançados permitindo
projetar uma redução do tempo de resposta às
demandas operacionais internas.
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Decrição

Descrição sucinta do objeto

MATERIAI 150281
S DE TIC

CÂMERA WEB

CÂMERA WEB, NOME CÂMERA
WEB

UNIDADE

50

Valor
unitário
estimado
(R$)
575,72

Solução
de TIC

MATERIAI 440588
S DE TIC

MICROFONE
DIRECIONAL

MICROFONE DIRECIONAL, TIPO
LINHA À CONDENSADOR, TIPO
CENTRAVERSE SHURE CVB-B/O,
CONEXÃO CABO DE 12
POLEGADAS, PADRÃO
OMNIDIRECIONAL DE MESA

UNIDADE

50

343

Solução
de TIC

MATERIAI 375725
S DE TIC

CABO EXTENSOR

CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL,
TIPO SAÍDA CONECTOR USB 2.0 A X
B, COMPRIMENTO 3, APLICAÇÃO
CONEXÃO COMPUTADORIMPRESSORA

UNIDADE

344

Solução
de TIC

SERVIÇOS 26972
DE TIC

345

Solução
de TIC

Nº
Item

Tipo do
item

Subitem

341

Solução
de TIC

342

Código
do item

SERVICOS DE
Contratação de Serviço de
INSTALACAO,
Customização da Ferramenta de
TRANSICAO E
ITSM utilizada no FNDE
CONFIGURACAO
PARAMETRIZACAO
DE SOFTWARE
SERVIÇOS 27022 OUTROS SERVICOS Contratação de serviço de apoio ao
DE TIC
DE
gerenciamento de serviços de TIC
GERENCIAMENTO
DE
INFRAESTRUTURA
DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
(TIC)

IN SEGES/ME nº 1/2019

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

28.786,00

Investimento

NÃO

Baixa

01/09/2020

Soluções de
TIC

Com a Webconferência, é possível estabelecer
contato com várias instituições
simultaneamente, com vistas a realização
de reuniões, seminários, cursos, congressos,
dentre outros eventos importantes,
propiciando economia de tempo e evitando o
dispêndio de maiores recursos e os riscos
envolvidos no deslocamento de pessoas entre
as mesmas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

318,58

15.929,00

Custeio

NÃO

Baixa

01/09/2020

Soluções de
TIC

Com a Webconferência, é possível estabelecer
contato com várias instituições
simultaneamente, com vistas a realização
de reuniões, seminários, cursos, congressos,
dentre outros eventos importantes,
propiciando economia de tempo e evitando o
dispêndio de maiores recursos e os riscos
envolvidos no deslocamento de pessoas entre
as mesmas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

100

27,79

2.779,00

Custeio

NÃO

Baixa

01/09/2020

Soluções de
TIC

Com a Webconferência, é possível estabelecer
contato com várias instituições
simultaneamente, com vistas a realização
de reuniões, seminários, cursos, congressos,
dentre outros eventos importantes,
propiciando economia de tempo e evitando o
dispêndio de maiores recursos e os riscos
envolvidos no deslocamento de pessoas entre
as mesmas.

CoordenaçãoGeral de
Infraestrutura
Tecnológica CGINF/DIRTI

UST

5280

100,00

528.000,00

Custeio

NÃO

Alta

01/07/2020

Soluções de
TIC

A ferramenta de ITSM é o canal de
Coordenaçãoatendimento da TI e também da logística do
Geral de
FNDE. Como o catálogo de serviços é vivo,
Governança de
precisamos constantemente de customizações
TI e evoluções na ferramenta.
CGGOV/DIRTI

UST

15840

80,00

1.267.200,00

Custeio

NÃO

Alta

01/07/2020

Soluções de
TIC

A melhoria contínua dos serviços de TIC passa Coordenaçãopela definição, implementação e
Geral de
acompanhamento dos processos de
Governança de
gerenciamento de serviços de TIC. A DIRTI já
TI possui 7 processos definidos e 4
CGGOV/DIRTI
implementados, no entanto, com o fim do
contrato 062/2018 ficamos sem equipe para
nos apoio na execução desta melhoria.
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Nº
Item

Tipo do
item

346

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

15857

GRAFICO Impressão Gráfica do Caderno do
IMPRESSAO DE
Prêmio CAE de Participação Social
MANUAL E
FORMULARIO,
ALCEAMENTO E ENVELOPAMENTO

UN

800

Valor
unitário
estimado
(R$)
7,00

347

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

15857

GRAFICO Impressão Gráfica do Caderno de
IMPRESSAO DE
Elaboração de Cardápios para o
MANUAL E
PNAE da Série Nutricionistas do
FORMULARIO,
PNAE, e do Livro da Jornada de
ALCEAMENTO E EN- Educação Alimentar e Nutricional VELOPAMENTO
Melhores Relatos de 2019.

UN

1000

348

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

25364

UN

600

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

Decrição

SERVICO DE
VACINACAO

Descrição sucinta do objeto

Contratação de serviços de
imunização preventiva contra a
gripe, incluindo fornecimento e
aplicação de vacina combinada
trivalente contra a influenza,
visando atender às necessidades
do FNDE, por ocasião da Campanha
de Vacinação contra Gripe – 2020.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

5.600,00

Custeio

NÃO

Alta

15/04/2020

Serviços não
continuados

A publicação do Caderno está prevista no
EDITAL Nº 01-2018/2018, do Prêmio CAE de
Participação Social, que selecionou relatos de
boas práticas de participação social dos
Conselhos de Alimentação Escolar.

10,00

10.000,00

Custeio

NÃO

Alta

15/04/2020

Serviços não
continuados

- Atualização do fluxo e normatização da
elaboração de cardápios para o PNAE
- Publicação prevista no Edital da 2ª edição da
Jornada de Educação Alimentar e Nutricional
do PNAE

85,00

51.000,00

Custeio

NÃO

Alta

15/04/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Unidade
Responsável
CoordenaçãoGeral do
Programa
Nacional de
Alimentação
Escolar CGPAE/DIRAE

CoordenaçãoGeral do
Programa
Nacional de
Alimentação
Escolar CGPAE/DIRAE
Serviços não
A presente contratação visa promover a
Coordenaçãocontinuados
Campanha de Vacinação contra a Gripe –
Geral de Gestão
2020, visando atender às necessidades do
de Pessoas e
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Organizações Educação – FNDE. A vacina antigripal deve ser CGPEO/DIRAD
tomada todo o ano para que o organismo
tenha equilíbrio imunológico. Assim, a
prevenção é uma política eficaz para a
diminuição do número de servidores afastados
por licença médica, o que justifica a demanda
em questão.
A fim de atingir o objetivo esperado, sugere-se
para o ano de 2020 a aquisição da vacina que
confere imunidade aos vírus da Influenza de
acordo com a Resolução ANVISA RE n° 2696,
de 06 de outubro de 2017, fl.76. Os
serviços/bens objeto desta contratação
caracterizam-se como de natureza comum,
tendo em vista que são geralmente oferecidos
por diversos fornecedores e facilmente
comparáveis entre si, de modo a permitir a
decisão de compra com base no menor preço,
por meio de especificações usuais praticadas
no mercado.
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Nº
Item

Tipo do
item

349

Serviço

Subitem
NÃO
CONTINU
ADO

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item
825

Decrição

Descrição sucinta do objeto

CONSULTORIA E
ASSESSORIA QUALIDADE

O objeto de investigação se
inscreve no campo da Ergonomia
Cognitiva e tem como foco
compreender a relação entre as
representações dos trabalhadores
sobre Qualidade de Vida no
Trabalho e as características dos
contextos organizacionais nos
quais estes estão inseridos. Nesta
perspectiva, a descrição do
contexto de trabalho, o modo de
lidar com exigências existentes nas
situações e a gestão dos efeitos
pessoais e organizacionais no
cumprimento de tarefas
constituem os eixos analíticos
centrais das representações dos
trabalhadores que possibilitam
avaliar a Qualidade de Vida no
Trabalho. Com base neste recorte
do objeto de investigação, as
perguntas centrais da pesquisaintervenção são as seguintes: a. O
que
é Qualidade de Vida no Trabalho
para os servidores/colaboradores
do FNDE; b. Quais são as fontes de
bem-estar no trabalho apontadas

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UN

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
240.272,11

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
240.272,11

Custeio

NÃO

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Média

Data
desejada

Nome do
grupo

01/03/2020

Serviços não
continuados

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

O presente projeto, intitulado “Promoção da CoordenaçãoQualidade de Vida no Trabalho (QVT) no
Geral de Gestão
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
de Pessoas e
Educação (FNDE): Diagnóstico, Política e
Organizações Programa em Pesquisa-Intervenção em
CGPEO/DIRAD
Ergonomia” é parte integrante do Projeto
Diretor “Preditores de Qualidade de Vida no
Trabalho, Custo Humano do Trabalho e
Estratégias de Mediação no Contexto das
Organizações Brasileiras” que, por sua vez, dá
continuidade aos projetos de Qualidade de
Vida no Trabalho (QVT) aprovados pelo CNPq
em Edital de Bolsa de Produtividade. Portanto,
o FNDE se constitui em valiosa alternativa de
campo de pesquisa-intervenção em Qualidade
de Vida no Trabalho enriquecendo o banco de
dados em construção
no setor público brasileiro. A realização deste
projeto veicula potencialmente
contribuições/ganhos: a.
Aprimoramento/enriquecimento teórico,
metodológico e ético da abordagem
Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade
de Vida no Trabalho (EAA_QVT); b.
Oportunidade para o desenvolvimento de
competências de estudantes de graduação e
pós-graduação no campo temático da QVT
com o delineamento metodológico de
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Nº
Item

Tipo do
item

350

Serviço

Subitem
NÃO
CONTINU
ADO

Código
do item
841

Decrição

Descrição sucinta do objeto

CONSULTORIA E
ASSESSORIA RECURSOS
HUMANOS

Identificação e Realização de
Pesquisa de Clima Organizacional
visando obter informações sobre a
saúde da organização, para gerar
clima harmonioso, trazendo
eficiência nos processos e projetos
fazendo com que a instituição
possa reconhecer seus talentos e
valores que constituem o capital
intelectual e cultural.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UN

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
70.000,00

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
70.000,00

Custeio

NÃO

Analisar e Diagnosticar, por meio
da aplicação de Pesquisa de Clima
Organizacional – PCO, o nível de
comprometimento dos servidores /
colaboradores, o alinhamento
organizacional, identificação dos
pontos críticos existentes e a
percepção das necessidades de
melhorias e aspirações da
organização e dos servidores /
colaboradores.

IN SEGES/ME nº 1/2019

Média

Data
desejada

Nome do
grupo

01/08/2020

Serviços não
continuados

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

A ferramenta pesquisa de clima organizacional Coordenaçãoé considerada uma fonte de informações para Geral de Gestão
os gestores tomarem decisões de melhorias
de Pessoas e
do clima interno da empresa. Trata-se de um Organizações trabalho que busca detectar as perfeições e
CGPEO/DIRAD
imperfeições existentes na relação entre
empresa e colaborador, com o objetivo de
corrigi-las. Essa pesquisa revela o grau de
satisfação dos colaboradores, em um
determinado momento e aponta tendências
de comportamento.
A pesquisa de clima organizacional pode ser
uma ferramenta objetiva e segura, isenta de
comprometimento com a situação atual, em
busca de problemas reais na gestão dos
Recursos Humanos. A análise, o diagnóstico e
as sugestões, proporcionados pela pesquisa,
são valiosos instrumentos para o sucesso de
programas voltados para a melhoria da
qualidade, aumento da produtividade e
adoção de políticas internas. (BISPO, 2006, p.
259)

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC
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Nº
Item

Tipo do
item

351

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

352

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Decrição

Descrição sucinta do objeto

23108

ASSINATURA DE
JORNAIS E
PERIODICOS
ACESSO SISTEMA
ON-LINE

Constitui objeto deste Projeto
Básico a contratação de serviços de
acesso a 1 (um) pacote contendo 5
(cinco) normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, com 5 (cinco) Normas
Técnicas Brasileiras (NBR), Normas
Técnicas Mercosul (NM) e demais
normas correlatas, por meio de
plataforma web, via sítio na
Internet.

UN

1

Valor
unitário
estimado
(R$)
270,00

17906

CONFECCAO DE
FAIXAS

BANNER
Formato: 1,80m de altura x 1,00m
de largura
Material: lona com acabamento em
canaleta e corda
Impressão: digital colorida

UN

3

130,00

Código
do item

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo
Serviços não
continuados

270,00

Custeio

NÃO

Alta

10/04/2020

390,00

Custeio

NÃO

Alta

21/02/2020

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

A aquisição das normas subsidia a melhoria
Coordenaçãocontínua na qualidade da Gestão de Compras
Geral de
do FNDE. O acesso e o conhecimento sobre as
Mercado,
referidas normas proporciona uma positiva
Qualidade e
diferença no processo de definição e
Compras verificação da conformidade. Neste sentido, os CGCOM/DIRAD
técnicos do FNDE efetuam regulares consultas
às normas que forem necessárias para
estruturar as especificações e os métodos de
execução do controle de qualidade dos
produtos adquiridos ou registrados,
periodicamente, pela Coordenação-Geral de
Mercado, Qualidade e Compras –
CGCOM/FNDE, no desenvolvimento dos
projetos de compras. O escopo dos projetos
atendidos pela CGCOM/FNDE é bastante
variado, abrangendo: ventilador, ar
condicionado, brinquedos para playground,
uniformes, capacetes, bicicletas, material
impresso, entre outros. A aquisição das
normas auxilia na rotina diária de
estabelecimento dos principais requisitos
referentes à qualidade, segurança,
durabilidade, eficiência e confiabilidade, assim
aprimorando a gestão das compras
governamentais empreendidas pelo FNDE, por
meio da adequação aos critérios
estabelecidos.
Serviços não
O Fundo Nacional
de Desenvolvimento da
Assessoria de
continuados
Educação (FNDE) e a Fundação Joaquim
Comunicação
Nabuco (Fundaj) celebraram, em 3 de
Social dezembro de 2019, Acordo de Cooperação
ASCOM/PRESI
Técnica com o objetivo de formar parcerias
estratégicas e definir diretrizes em comum
para articulação de ações conjuntas de apoio
ao atendimento institucional permanente dos
gestores da região Nordeste, responsáveis
pela execução, controle e prestação de contas
das políticas públicas educacionais geridas
pelo FNDE.
Diante do exposto, uma sala nas instalações da
Fundaj foi disponibilizada ao FNDE para que
organize o atendimento aos gestores.
A contratação justifica-se, portanto, pela
necessidade de divulgação/sinalização visual
desta sala de atendimento do FNDE.
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Nº
Item

Tipo do
item

353

Material

354

Serviço

Decrição

Descrição sucinta do objeto

CONSUM 460849
O

PLACA
SINALIZADORA

PLACA SINALIZADORA, MATERIAL
PVC - CLORETO DE POLIVINILA,
TIPO SINALIZAÇÃO OPERAÇÕES DE
TRANSITO, FORMATO
RETANGULAR, LARGURA 90,
ALTURA 60, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CONFORME MODELO

UNIDADE

2

Valor
unitário
estimado
(R$)
14,90

NÃO
CONTINU
ADO

GRAFICO CONFECCAO
DOCUMENTOS
OFICIAIS

CARTILHA
Formato: 210mm de altura x
148mm de largura (fechado – A5) –
210mm x 296mm (aberto)
Capa: papel couchê brilho 130g,
4/0 cores
Miolo: 8 páginas, papel couchê
fosco 130g, 4/4 cores
Acabamento: grampo

UN

2000

3,37

Subitem

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item

17388

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade
Responsável

29,80

Custeio

NÃO

Alta

21/02/2020

Serviços não
continuados

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Assessoria de
Educação (FNDE) e a Fundação Joaquim
Comunicação
Nabuco (Fundaj) celebraram, em 3 de
Social dezembro de 2019, Acordo de Cooperação
ASCOM/PRESI
Técnica com o objetivo de formar parcerias
estratégicas e definir diretrizes em comum
para articulação de ações conjuntas de apoio
ao atendimento institucional permanente dos
gestores da região Nordeste, responsáveis
pela execução, controle e prestação de contas
das políticas públicas educacionais geridas
pelo FNDE.
Diante do exposto, uma sala nas instalações da
Fundaj foi disponibilizada ao FNDE para que
organize o atendimento aos gestores.
A contratação justifica-se, portanto, pela
necessidade de divulgação/sinalização visual
desta sala de atendimento do FNDE.

6.740,00

Custeio

NÃO

Alta

21/02/2020

Serviços não
continuados

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Assessoria de
Educação (FNDE) e a Fundação Joaquim
Comunicação
Nabuco (Fundaj) celebraram, em 3 de
Social dezembro de 2019, Acordo de Cooperação
ASCOM/PRESI
Técnica com o objetivo de formar parcerias
estratégicas e definir diretrizes em comum
para articulação de ações conjuntas de apoio
ao atendimento institucional permanente dos
gestores da região Nordeste, responsáveis
pela execução, controle e prestação de contas
das políticas públicas educacionais geridas
pelo FNDE.
Diante do exposto, uma sala nas instalações da
Fundaj foi disponibilizada ao FNDE para que
organize o atendimento aos gestores.
A contratação justifica-se, portanto, pela
necessidade de divulgação/sinalização visual
desta sala de atendimento do FNDE.
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Nº
Item

Tipo do
item

355

Serviço

356

Serviço

Subitem
CONTINU
ADO

NÃO
CONTINU
ADO

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item
16292

14982

Decrição

Descrição sucinta do objeto

ATENDIMENTO AO
Contratação de empresa para
PUBLICO EM GERAL disponibilização de prestadores de
serviços terceirizados para a
operacionalização dos serviços de
atendimento institucional
prestados diretamente ao cidadão
pela Autarquia, de modo contínuo
e presencial, em Brasília ou em
diversas outras municipalidades.

EMBALAGEM
ETIQUETAGEM
POSTAGEM ENCOMENDA

Reecebimento, conferência,
armazenagem, mixagem,
embalagem, paletização e
postagem de livros e acervos do
PNLD 2020.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
UN

UN

1

1500000

Valor
unitário
Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
Data
estimado
(R$)
despesas de contrato prioridade
desejada
(R$)
2.880.000,0
2.880.000,00
Custeio
NÃO
Média
01/06/2020
0

5,00

7.500.000,00

Custeio

NÃO

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Alta

15/05/2020

Nome do
grupo
Serviços com
Dedicação
Exclusiva de
Mão de Obra

Justificativa para aquisição ou contratação
Considerando a necessidade de
operacionalização dos serviços de
atendimento institucional prestados
diretamente ao cidadão pela Autarquia, de
modo contínuo e presencial, em Brasília ou em
diversas outras municipalidades, propomos
seja realizado processo licitatório com vistas à
contratação, por meio de empresa interposta,
de prestadores de serviço para as ações
abaixo:

Unidade
Responsável
Assessoria
Técnica de
Ouvidoria OUVID/PRESI

* Difusão de informação pontual aos usuários
sobre o andamento da análise de
documentação técnica- normativa, bem como
o andamento de processos administrativos
destituídos de sigilo;
* Realização de atendimento presencial aos
gestores públicos, estudantes financiados pelo
FIES e ao cidadão em geral, para o
encaminhamento da resolução de problemas e
orientações específicas;
* Atendimentos presenciais em eventos fora
de Brasília, em parceria e dentro da
programação estabelecida pela Assessoria de
Educação Corporativa do FNDE – ASSEC;
* Consolidação da pesquisa de satisfação
acerca dos serviços prestados ao cidadão, com
o fitoEm
deatendimento
subsidiar ações,
correções depara
fluxos e CoordenaçãoContratos
a determinação
relacionados aquisição e distribuição de materiais de apoio
Geral dos
com
à prática educativa, conforme o Decreto n°
Programas do
Programas
7.084, de 27 de janeiro de 2010, e ainda a
Livro Finalísticos
forma de distribuição do PNLD 2020 Literário, CGPLI/DIRAE
de modo a fazer chegar, no universo das
escolas eleitas, os acervos contendo os
exemplares definidos para cada uma delas.
Tendo em vista que o FNDE não possui
depósito com estrutura e equipamentos
adequados à necessidade do objeto deste
Termo, faz-se necessário a contratação de
empresa para proceder ao recebimento,
conferência, armazenagem, mixagem,
embalagem, paletização e postagem dos
referidos livros.
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Nº
Item

Tipo do
item

357

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

3697

358

Serviço

NÃO
CONTINU
ADO

10030

CONFECCAO DE
ROUPA
FARDAMENTO
CAMISETA

359

Material

CONSUM 139920
O

PLACA ACRÍLICA

360

Material

361

Serviço

Subitem

Código
do item

Decrição

UN

400

Valor
unitário
estimado
(R$)
30,00

Compra de camisetas para
utilização de servidores do FNDE
em eventos oficiais do PNLD.

UN

60

Aquisição de 100 unidades de Placa
Acrílica (display) com visor em
acrílico transparente de
aproximadamente 13 cm (altura)
por 18 cm (largura) com vão de 1
mm no meio de duas camadas de
0,5 cm sobre base de acrílico preto
fosco 20 cm x 6 cm x 0,5 cm. Com
fixação na base de plaqueta
metálica de 2,2 cm x 10,4 cm de
cor de fundo cinza metálico com
logo do FNDE com escrita “Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação”

UNIDADE

Descrição sucinta do objeto

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade

Data
desejada

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

12.000,00

Custeio

NÃO

Média

27/02/2020

Contratos
relacionados
com
Programas
Finalísticos

O oferecimento de alimentação faz parte do
escopo dos eventos regionais do Livro, sendo
uma prática reiterada dos eventos realizadas
pela CGPLI, como contrapartida para
realização do evento, razão pela qual se
justifica a contratação desse serviço.

30,00

1.800,00

Custeio

NÃO

Média

22/05/2020

Serviços não
continuados

Identificação dos servidores nos eventos
oficiais do PNLD.

100

100,00

10.000,00

Custeio

NÃO

Alta

31/03/2020

Materiais de
consumo

CONSUM 251548 FAIXA DIVULGAÇÃO FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS,
METRO
O
DE EVENTOS
MATERIAL LONA VINÍLICA, 18
QUADRADO
METROS (3x6).

18

85,00

1.530,00

Custeio

NÃO

Média

27/03/2020

Serviços não
continuados

A confecção da lona faz-se necessária para
identificação do evento como sendo um
evento regional do livro do FNDE, razão pela
qual se justifica a contratação desse serviço.

NÃO
CONTINU
ADO

1

150.000,00

150.000,00

Custeio

NÃO

Média

17/06/2020

Contratos
relacionados
com
Programas
Finalísticos

Em atendimento ao disposto no art. 9º do
Decreto nº 5.450/2005, a presente
contratação se justifica pela necessidade da
participação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE,
Autarquia vinculada ao Ministério da
Educação, que participa desde 1986 de
eventos nacionais e internacionais, tais como:
Bienais do Livro, Feiras de Livro, Encontros da
área Educacional, entre outros.

IN SEGES/ME nº 1/2019

17019

FORNECIMENTO DE Fornecimento de coffee break para
REFEICOES
os participantes do Encontro
LANCHES
Regional do Livro, a ser realizado
SALGADOS DOCES
no estado do Amapá.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o

DECORACAO EVENTOS
SOLENIDADES

contratação de empresa para
prestação de serviços de
elaboração de projeto do Estande
do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE), bem como sua construção,
montagem, produção, organização,
manutenção, desmontagem e
fornecimento de equipamentos, de
equipe técnica e demais serviços
para o seu pleno funcionamento na
Feira do Livro de Brasília

UN

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Unidade
Responsável
CoordenaçãoGeral dos
Programas do
Livro CGPLI/DIRAE

CoordenaçãoGeral dos
Programas do
Livro CGPLI/DIRAE
Premiações, homenagens e agradecimentos a: Coordenaçãoaposentados, campanhas internas, promoção Geral de Gestão
de boas práticas, ações voluntárias, parcerias,
de Pessoas e
eventos artístico-culturais, dentre outros.
Organizações CGPEO/DIRAD

CoordenaçãoGeral dos
Programas do
Livro CGPLI/DIRAE
CoordenaçãoGeral dos
Programas do
Livro CGPLI/DIRAE

Versão final enviada ao ME - 14/02/2020

UASG 153173

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Nº
Item

Tipo do
item

362

Serviço

Subitem
CONTINU
ADO

IN SEGES/ME nº 1/2019

Código
do item
15580

Decrição

Descrição sucinta do objeto

PRODUCAO
VEICULACAO PROGRAMA
TELEDUCATIVO
DOCUMENTARIO
ENTREVISTA
DEBATE

Contratação de prestação de
serviços de comunicação social e
rádio e TV, por meio de nove
profissionais, para produção de
roteiro, operacionalização em
estúdio, com câmera e mesa de
edição e edição em softwares
específicos.

Unidade de
Quantidade
forneciment
estimada
o
meses

12

Valor
unitário
estimado
(R$)
96.352,02

Valor total estimado Elemento de Renovação Grau de
(R$)
despesas de contrato prioridade
1.156.224,24

Custeio

NÃO

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

Média

Data
desejada
01/07/2020

Nome do
grupo

Justificativa para aquisição ou contratação

Serviços com
A contratação de prestação de serviço de
Dedicação
profissionais da área de comunicação social e
Exclusiva de
rádio e TV justifica-se pela necessidade de
Mão de Obra mão de obra especializada para a produção de
objetos de aprendizagem tais como, vídeo
aulas, vídeos interativos, podcasts,
entrevistas, dentre outros formatos que
auxiliarão na melhoria da execução dos
programas e ações do FNDE.

Unidade
Responsável
Assessoria
Técnica de
Educação
Corporativa ASSEC/PRESI
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