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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Gestão de Fundos

Despacho - SEDUH/SUAG/COGEF Brasília-DF, 28 de maio de 2021.

 

À Subsecretaria de Administração Geral,

 

Trata-se de contratação de empresa para a prestação de serviços de planejamento, organização, execução e acompanhamento de eventos
ins�tucionais (plenárias, conselhos consul�vos, conselhos delibera�vos, câmaras técnicas e temá�cas, 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), sob demanda, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal -
SEDUH/DF, conforme condições e especificações estabelecidas através do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico para SRP n° 01/2019 32083579.

A matéria foi objeto de análise do Conselho de Administração do FUNDURB, que autorizou a realização da despesa com recursos originários do
FUNDURB, conforme Resolução nº 10/2019 31649555, publicada no DODF nº 220, de 20 de novembro de 2019.

O Contrato para prestação de serviços n° 27/2019 teve por objeto prestação de serviços para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal, des�nados ao atendimento das necessidades desta pasta, consoante especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.° 001/2019 -SEDUH/SUAG/CPL (32263424),  e na Proposta (32264216), assim como descrito na tabela
abaixo, veja-se:

 

LOTE 5 - MV EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS EIRELI

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

44 Placa em PVC - Produção de placas em PVC, sendo confeccionadas em PVC 2 mm em recorte eletrônico
e adesivada conforme projeto. M² 10  R$ 29,07  R$ 290,70

45 Adesivo para testeira de estande - Adesivo para testeira de estande em cores, incluindo a impressão,
colocação e re�rada. M² 10  R$ 30,00  R$ 300,00

46 Banner - Banner em lona de 280-340 g. Impressão em 4 (quatro) cores com acabamento em tubete e
corda. M² 260  R$ 20,00  R$ 5.200,00

47  Bloco de anotações - Formato 15x22 cm; capa - impressão offset 4 (quatro) cores, papel sulfite 180
g/m²; miolo - 20 páginas sem pauta, papel sulfite 90 g/m². Unidade 7.000  R$ 4,00  R$ 28.000,00

48 Caneta esferográfica - Sem personalização, azul, preta ou vermelha de acordo com a necessidade do
evento. Unidade 7.000  R$ 0,60  R$ 4.200,00

49 Convite - Modelo an�lope branco 180 g/m², formato 15x22 cm, 4/4. Unidade 400  R$ 5,50  R$ 2.200,00

50 Crachá em papel (credencial) - Impressão offset 4/4 em papel sulfite 180 g/m², formato 11,5x14 cm,
com proteção plás�ca e cordão Unidade 10.000  R$ 2,85  R$ 28.500,00

51 Encadernação - Espiral com capa plás�ca formato A4. Unidade 2000  R$ 3,50  R$ 7.000,00

52 Flip chart - Disposi�vo apoiado em cavalete, com fornecimento de papel kra� e pincel atômico
incluídos. unidade 70  R$ 35,00  R$ 2.450,00

53
Livreto 1 - Formato 14 por 21 cm; �ragem de 3.000 exemplares; impressão offset em policromia; capa -

impressão 4/4; papel couchê opaco com gramatura de 210 g/m²; miolo - 40 páginas papel couchê
opaco com gramatura de 90 g/m²; acabamento canoa com 2 grampos na lombada.

Unidade 6.000  R$ 10,00  R$ 60.000,00

54
Livreto 2 - Formato 21 x 21 cm; �ragem de 10.000 exemplares; impressão offset em policromia; capa -

impressão 4/4; papel couchê fosco com gramatura de 250 g/m²; miolo - 25 páginas papel couchê opaco
com gramatura de 150 g/m²; acabamento canoa com 2 grampos na lombada.

Unidade 5.000  R$ 11,00  R$ 55.000,00

55 Painel adesivado - Painel adesivado em vinil, em recorte eletrônico e laminação, cores diversas em alta
resolução. Com opção em acabamento com ilhoses em alumínio, em cores. M2 50  R$ 55,05  R$ 2.752,50

56 Serviço de fotocópia - Formato A4 colorido. Página 3.000  R$ 1,50  R$ 4.500,00
57 Serviço de fotocópia - Formato A3 colorido. Página 2.000  R$ 2,70  R$ 5.400,00
58 Serviço de fotocópia - Formato A4 preto & branco. Página 3.000 R$ 0,32 R$ 960,00

VALOR TOTAL  R$
206.753,20

 

Foram designadas executora e suplente por meio da Ordem de Serviço nº 125, de 16 de dezembro de 2019 33175491, publicada no DODF nº 242, de
20 de dezembro de 2019, Pág. 33 , que passaram a supervisionar os serviços prestados a par�r da mesma data.

A vigência do ajuste encerrou em 09/12/2020, conforme informado no Despacho - SEDUH/SUAG/CECON 57691196.

Cabe informar que foi autuado o processo apartado 00390-00009476/2019-60, específico para instrução dos pagamentos de serviços executados, o
qual consta relacionado aos presentes autos, onde estão disponíveis os documentos abaixo relacionados, que são vinculados à execução do objeto, referentes à
formalização do contrato, execução contratual e respec�vos relatórios e pagamentos per�nentes:

Resolução nº 10/2019 32564633, que autorizou a utilização dos recursos do FUNDURB para contratação com vistas à prestação de serviços de planejamento,
organização, execução e acompanhamento de eventos institucionais;

Disponibilidade Orçamentária - 32264603

Autorização de Despesa e Empenho  - 35405762

Nota de Empenho - 35485138

Contrato  - 32563458

Ordem de Serviço  - 42104312 46568234 52777524 52778784 

Relatório Circunstanciado do Executor Técnico - 34209910 42144743 48566670 52883109 

Atesto do Executor Técnico - 34192841 42144298 48566603 52883022
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Nota Fiscal - 34187407 42107061 46569159 52778961 52781187 

Ordens Bancárias - 38543231 38543482 43300388 43300518 46568234 50657472 50657666 54175169 54175231 54646241 54646415 54646577 54646778 (inclu
a referente ao recolhimento de ISS)

Carta de Quitação -56322934

Relatório Conclusivo do Executor Técnico - 56322983, sem relatos de intercorrências

Informação de encerramento de Contrato - CECON - 57691196

Cabe informar que foi pago o montante total de R$ 1.889,55 (um mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos
serviços prestados em 2020.

Ressaltamos que esta COGEF realiza a confecção do relatório, nos moldes do presente, a fim de que seja possível demonstrar a ordem dos atos e
procedimentos relacionados à contratação e execução, porém não adentra em detalhes técnicos referentes a atos pra�cados pelos executores e outras unidades
vinculadas ao processo, não fazendo julgamento dos mesmos.

Diante do exposto, encaminhamos os autos para conhecimento e, se de acordo, sugerimos que a matéria seja apresentada ao Conselho
Administra�vo do FUNDURB, para ciência do cumprimento do compromisso de prestar contas dos recursos do FUNDURB des�nados à execução de projetos desta
SEDUH.

 

 

Atenciosamente,

FERNANDA ARANTES ZARDINI

Coordenadora de Gestão de Fundos

COGEF/SUAG/SEDUH

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA ARANTES ZARDINI - Matr.0275161-5,
Coordenador(a) de Gestão de Fundos, em 14/06/2021, às 11:09, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 62892733 código CRC= E951BD1B.
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