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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO 

FEDERAL – CAF/ FUNDURB 
 
 

49ª Reunião Ordinária 

PAUTA 

 

 
Data: 22 de novembro, terça-feira 2022. 

Horário: 9hs 

Link: https://us02web.zoom.us/j/89301698232  

1. Ordem do dia: 

1.1. Abertura dos trabalhos; 

1.2. Verificação do quorum; 

1.3. Informes do Presidente; 

1.4.  Apreciação e aprovação da Ata da 21ª Reunião Extraordinária realizada no dia 

16/08//2022; 

 

2. Item para Deliberação: 

 

2.1.Processo nº 00390000506/2016 

      Interessado: SEDUH 

               Assunto: Prestação de Contas referente a execução do Contrato para 

Aquisição de Bens nº 12/2016 (7721582), celebrado entre a então Secretaria de 

Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH/DF, atual 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - 

SEDUH/DF e a empresa Imagem Geosistemas & Comércio LTDA, o qual tem por objeto 

o fornecimento de todas as versões e releases dos produtos ArcGIS da empresa 

Environmental Systems Research Institute (ESRI), de forma a manter a versão mais 

recente disponível, bem como o fornecimento de suporte técnico, suporte proativo e 

especialistas, treinamento, manuais e informativos que assegurem a plena utilização dos 

produtos licenciados, pelo período de 36 meses (2017 a 2019); 

 

           2.2.Processo nº 00390-00005483/2017-21 

         Interessado: SEDUH 

                 Assunto: Prestação de Contas referente a execução do Contrato de 

Prestação de Serviços nº 10/2017 (3775568), celebrado entre esta Secretaria e a 

empresa Arpia Projetos e Consultoria LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços 

técnicos de levantamentos topográficos na área de abrangência do Distrito Federal, 

especificamente, na macrozona urbana constante do PDOT/2009 e sua atualização; 
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             2.3.Processo nº 00390-00002222/2018-30 

          Interessado: SEDUH 

                   Assunto: Prestação de Contas referente a execução do Contrato de 

Prestação de Serviços nº 6/2018 (8072677), firmado entre esta Secretaria e a 

empresa GAP Serviços de Eventos EIRELI ‐ EPP, o qual tem por por objeto a prestação 

de serviços, sob demanda, de planejamento, organização, execução e 

acompanhamento de eventos institucionais (plenárias, conselhos consultivos, conselhos 

deliberativos, câmaras técnicas e temáticas, workshops, oficinas, conferências, grupos 

de trabalho, comissões, seminários, fóruns, apresentações de dirigentes, entrevistas, 

premiações, audiências e consultas públicas e outras reuniões importantes e/ou 

estratégicas); 

 

             2.4.Processo nº 00390-00004815/2018-31 

          Interessado: SEDUH 

                   Assunto: Prestação de Contas referente a execução do Contrato de 

Prestação de Serviços n° 12/2018 (13088333), firmado entre esta Secretaria e a 

empresa Proixl Centro de Serviços de Estenotipia LTDA – EPP, cujo objeto é a 

prestação de serviços, sob demanda, de sonorização com gravação digital de áudio, 

degravação de áudio e elaboração de atas nos eventos institucionais (plenárias, 

conselhos consultivos, conselhos deliberativos, câmaras técnicas e temáticas, 

workshops, oficinas, conferências, grupos de trabalho, comissões, seminários, fóruns, 

apresentações de dirigentes, entrevistas, premiações, audiências e consultas públicas e 

outras reuniões importantes e/ou estratégicas);  

 

             2.5.Processo nº 00390-00009002/2019-18 

          Interessado: SEDUH 

                   Assunto: Prestação de Contas referente a execução do Contrato de 

Prestação de Serviços nº 15/2019 (32492380), celebrado entre esta Secretaria e a 

empresa Imperador Comércio e Serviços para Eventos EIRELI, o qual tem por objeto 

específico a prestação, sob demanda, de serviços de fornecimento de buffet nos eventos 

institucionais (plenárias, conselhos consultivos, conselhos deliberativos, câmaras 

técnicas e temáticas, workshops, oficinas, conferências, grupos de trabalho, comissões, 

seminários, fóruns, apresentações de dirigentes, entrevistas, premiações, audiências e 

consultas públicas e outras reuniões importantes e/ou estratégicas); 

 

             2.6.Processo nº 00390-00009210/2019-17 

          Interessado: SEDUH 

                   Assunto: Prestação de Contas referente a execução do Contrato de 

Prestação de Serviços nº 26/2019 (32493606), celebrado entre esta Secretaria e a 

empresa MV Eventos Artísticos e Esportivos EIRELI, cujo objeto é a prestação, sob 

demanda, de acesso à internet e locação dos equipamentos eletrônicos e de 
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informática nos eventos institucionais (plenárias, conselhos consultivos, conselhos 

deliberativos, câmaras técnicas e temáticas, workshops, oficinas, conferências, grupos 

de trabalho, comissões, seminários, fóruns, apresentações de dirigentes, entrevistas, 

premiações, audiências e consultas públicas e outras reuniões importantes e/ou 

estratégicas);  

 

             2.7.Processo nº 00390-00003905/2019-95 

          Interessado: SEDUH 

                   Assunto: Prestação de Contas referente a execução do Contrato de 

Prestação de Serviços nº 12/2019 (29453885), celebrado entre esta Secretaria e a 

empresa Proixl Centro de Serviços de Estenotipia LTDA – EPP, cujo objeto é a 

prestação de serviços, sob demanda, de sonorização com gravação digital de áudio, 

degravação de áudio e elaboração de atas nos eventos institucionais (plenárias, 

conselhos consultivos, conselhos deliberativos, câmaras técnicas e temáticas, 

workshops, oficinas, conferências, grupos de trabalho, comissões, seminários, fóruns, 

apresentações de dirigentes, entrevistas, premiações, audiências e consultas públicas e 

outras reuniões importantes e/ou estratégicas);  

 

             2.8.Processo nº 00390-00007140/2020-04 

          Interessado: SEDUH 

                   Assunto: Ciência quanto a alteração do valor da disponibilidade 

orçamentária para custear a demanda, a qual tem por objeto a aquisição e implantação 

de ativos de redes (switch core e switch de acesso), incluíndo montagem, instalação e 

configuração, com garantia mínima de 48 (quarenta e oito) meses na modalidade “on-

site”, visando o atendimento das necessidades desta Secretaria de Estado, conforme 

especificações e quantitativos apresentados no Termo de Referência constante do 

Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2022 (97480875). 

 

 

3. Assuntos Gerais. 

4. Encerramento. 
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