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Referência:    Processo n° 390.000.211/2015 

Interessado:  Gabinete/SEGETH 

Assunto:         Contratação de empresa especializada em eventos  

 

RELATÓRIO 

Trata a presente proposta de contratação de empresa especializada em 

organização, execução e acompanhamento de eventos a serem realizados no âmbito da 

SEGETH, durante os exercícios de 2015 a 2016, a ser submetida ao Conselho de 

Administração do FUNDURB, na reunião extraordinária do dia 25/09/2015, para aprovação.  

Por força do Decreto n° 36.236, de 1° de janeiro de 2015, a Secretaria de 

Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH/DF tem atuação e 

competência nas áreas que tratam do ordenamento, uso e ocupação do solo, planejamento, 

desenvolvimento e intervenção urbana, política habitacional e de regularização fundiária de 

áreas urbanas, assim como outras constantes do art. 29 do mencionado decreto, sendo que 

dentre as atividades desempenhadas podemos citar: 

 Entrega de unidades habitacionais;  

 Entrega de escrituras à população; 

 Realização de Audiências Públicas para revisão de projeto de lei 
(LUOS/PPCUB); 

 Atualização do Código de Edificações do Distrito Federal e Código de 
Posturas; 

 Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS); 

 Realização da Conferência Distrital das Cidades, dentre outras. 

 

De acordo com a instrução processual, a pretendida contratação foi de iniciativa 

do Gabinete/SEGETH e se justifica pela necessidade de se ter uma empresa para prestar 

serviços de coordenação e execução dos eventos que darão suporte a realização das 

atividades institucionais acima citadas. 
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O quantitativo dos itens (materiais e serviços) foi apurado com base nos 

eventos realizados no último biênio e nas demandas projetadas para os exercícios de 2015 e 

2016, conforme planilha constante no Termo de Referência de fls. 288/303. Após pesquisa de 

preços visando apurar o valor médio praticado no mercado, a partir de consulta junto a 

fornecedores e preços públicos, obteve-se o valor estimado de contratação de R$ 

1.819.286,33 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e 

três centavos), conforme planilha de fls. 306/311.  

A proposta foi submetida à Unidade Gestora de Fundos – UGF/SEGETH, que 

informou, por meio do despacho de fl. 315, ter disponibilidade orçamentária no valor de R$ 

1.819.286,33 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e 

três centavos) para cobrir despesa com a contratação no programa 15.127.6004.3678.0003 – 

realização de eventos – natureza de dispensa 33.90.39 fonte de recurso 169. 

Vale destacar que a pretendida contratação se dará por meio de licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico a ser realizada no âmbito da Comissão Permanente de Licitação 

– CPL desta SEGETH.  

Diante do exposto e considerando as justificativas constantes no Termo de 

Referência de fls. 288/303, no Formulário de Demanda Espontânea, fls. 317/322, assim como 

a necessidade de garantir o suporte operacional aos eventos realizados pela SEGETH com o 

intuito de dar transparência às atividades finalísticas da Secretaria, consequentemente 

fortalecendo a imagem da SEGETH junto à população, considero pertinente a contratação de 

empresa especializada em organização de eventos.    

                              Em,        de setembro de 2015. 

 

FEBO CÂMARA GONÇALVES 
Relator do processo  
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