CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL
CAF/FUNDURB
Relatório
Referência: Processo n° 390.000.258/2016
Assunto: Solicitação de aquisição de 2(duas) estações totais eletrônicas de alta precisão.
Interessado: Diretoria de Cartografia e Topografia da Coordenação do Sistema de Informação Territorial e Urbana da
Unidade de Tecnologia da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal DICAT/COSIT/UNTEC/SEGETH.

Apresentação
A Diretoria de Cartografia e Topografia da Coordenação do Sistema de Informação Territorial e Urbana da Unidade
de Tecnologia da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal -DICAT/COSIT/UNTEC/
SEGETH desempenha atividades fundamentais no âmbito da Secretaria, dentre outras:
- Elaborar de serviços de coleta, obtenção e análise de dados topográficos georreferenciados de interesse
desta Secretaria de Estado;
- Elaborar projetos e trabalhos topográficos necessários ao desenvolvimento de projetos urbanísticos de
parcelamentos;
- Realizar levantamentos topográficos para a manutenção do Cadastro Territorial Multifinalitário do Distrito
Federal.
-

Realizar

levantamentos

topográficos
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Secretaria

(COPROJ/SUPLAN).
- Realizar, sob demanda da Central de Aprovação de Projetos - CAP, levantamentos topográficos para o
fornecimento de cotas de soleira.
- Fornecer suporte técnico às unidades orgânicas da SEGETH.
Os equipamentos atuais utilizados pela DICAT possuem cerca de 10 anos de uso, portanto com a vida útil saturada e
tecnologia defasada.
Objeto e Ementa
Trata-se de aquisição de Estação Total Eletrônica de Alta Precisão e equipamentos de radiocomunicação portátil,
para compor o quadro de equipamentos da Diretoria de Cartografia e Topografia - DICAT.
Pretende-se com o presente projeto a aquisição dos seguintes equipamentos:
1 - 2 (duas) Estações Totais de Alta precisão;

2 - 15 (quinze) unidades de Equipamentos de radiocomunicação portátil;
3 - ao custo total de R$ 133.729,30 (cento trinta e três mil, setecentos vinte e nove reais e trinta centavos).
A aquisição dos equipamentos de topografia, ora pleiteados, justifica-se pela necessidade de incrementar os
equipamentos técnicos à disposição da Diretoria de Cartografia e Topografia, com escopo de agilizar o andamento dos
projetos que necessitam de levantamentos técnicos das informações geográficas, de tal maneira a possibilitar o
desenvolvimento adequado dos trabalhos necessários para as diversas ações a serem desenvolvidas pelo Governo do
Distrito Federal.
A aquisição ora pleiteada será realizada por meio de procedimento licitatório através da Comissão Permanente de
Licitação - CPL da Secretaria.
Planilha de custos
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1 - Custeio

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)
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2 - Equipamento e Material Permanente
3 - Obras e Instalações
Total
Tabela 1 - Quadro Resumo de Usos e Fontes

-

Parecer Técnico da Área Demandante
A área demandante elaborou Termo de Referência, atualizado em 10/06/2016 (folhas 142 - 150), que subsidiará o
processo licitatório. A DICAT encaminhou o formulário de Apresentação de Projetos por Demanda Espontânea à
Unidade Gestora de Fundos - UGF/SEGETH em 24/06/2016 (folhas 154 – 163).
Manifestação da Unidade Gestora de Fundos - UGF
Quando da consulta sobre a disponibilidade orçamentária no Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal
- FUNDURB, a Unidade Gestora de Fundos da SEGETH, em 24/06/2016 (folha 165), informou haver disponibilidade
orçamentária, Unidade Orçamentária 28.901, no Programa de Trabalho 15.451.6208.1471.0009 - Modernização dos
Sistemas de Informação - Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional, natureza de despesa 44.90.52, fonte de
recursos 169, conforme Quadro de Detalhamento de Despesa (folha 164).
Informou, ainda, que as referidas despesas encontram-se em conformidade com a Lei Orçamentária Anual nº 5.601,
de 30 de dezembro de 2015, e com o Plano Plurianual 2016-2019.
Voto
Considerando a relevância dos serviços prestados pela Diretoria de Cartografia e Topografia da SEGETH.
Considerando que o projeto possui total aderência ao Decreto n° 30.765, de 1 de setembro de 2009, conforme
demonstrado a seguir:
"Art. 3° As áreas de atuação do FUNDURB abrangerão estudos, programas, projetos, obras e atividades que visem à
expansão e ao desenvolvimento urbano no território do Distrito Federal, em especial nos seguintes setores:
...
VII – fortalecimento, estruturação e desenvolvimento institucionais dos órgãos públicos do Distrito Federal,
envolvendo a gestão administrativa, a gestão de recursos humanos, a gestão tributária e financeira e os instrumentos
técnicos de apoio e outros considerados condizentes com os objetivos do FUNDURB, tudo com vistas à execução da
política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal. " (gn)
Diante do exposto, voto pela aprovação desta demanda, que será executada na Unidade Orçamentária 28.901, no
Programa de Trabalho 15.451.6208.1471.0009 - Modernização dos Sistemas de Informação - Planejamento Urbano,
Territorial e Habitacional, natureza de despesa 44.90.52, fonte de recursos 169.
Em, 04 de julho de 2016.

André Bello
Conselheiro

