COI'óSELIIO DE AD:\lI~ISTRAÇÀO
DISTRITO

110 FUNIlO DE DF:SEI'óVOLVn1EI'óTO

liRBAI'óO DO

FEDERAL CAF/FUNDL:RIJ
RelatlÍrio

Referência:

Processo n° 390.000.565/2016

Assunfo: Solicitação de aqui_,ição de 150 (cento e cinquenta) Estações de Trabalho Usuario Final com
monitor 23", Aquisição de 250 Estações de Trabalho para usuario avançado e Aquisição de 250 Monitores
de 26" todos oom garantia e suporte de aquisição de 48 (quarenta e oito) meses.
lulernsado:

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal. SEGETH

Apresentação
A Secretaria de Estado de Gestão du Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH desempenha
atividades fundamentais nu âmbito do Guvemu du Distrito Federal com atuação e competência nas seguintes
areas:
I • ordenamento, uso e ocupação do solo;
11- planejamCllto, desCllvolvimCllto e intervenção urbana;
111- gestão de Brasília como património cultund da humanidade;
IV - estudos, projetus e criação de áreas habitacionais;
v - politica babitacional;
VI - politica de regulariz:ação fundiária de arcas ocupadas; e
VII • aprovação de projetos arquitetônicos, urbanisticos,
atividades urbanas temporárias de ocupação do território;

de parcelamento

do solo, e lieeneiamento

de

Com isso, primando pela melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal, se faz necessário a
disponibilização de recun;os teçnológicos adequados para uma melhor prestação de serviço. logo, é
necessária a modernização do Parque de Computadores da SEGETH, de forma a dotar a area fim com os
insumos oecescirios para gerir o Programa Tematico Território da Gente que trata da Preservação e
Planejamento territorial SustentiÍvel.
No tocante à área meio, a aquisição dos novos eomputadores visa aprimorar c integrar os instrumentos
legais de planejamento e gestão territoriais, modernizar tanto a g""tão da informação territorial, quanto a
gestão administrativa e de recursos humanos e viabilizar o uso do Sistema de Processo Eletrônico, como a
implantação do SEI - Sistema Eletrônico de Informações.
Os equipamentos atuais utilizados pela SEGETH contam com mais de 5 (cinco) anos de uso, com sua vida
útil saturada e tecnologia defasada, cuja depreciação alcançou a totalidade de seu custo.

Objeto c Emcnta
Trata-se de aquisição de E~taçào de Trabalho, primando pela melhoria da produtividade dos servidores na
prestação de ~erviço aO cidadã,l, tendo em ',sta que os atuais equipamentos estão ultrapassados
t~'ClIologieamente impactandn negativamente no andamento das atividades fim e meio da SEGETH.
Prelende-se com o pn.'Senle projeto a aquisição dos seguintes equipamenlos conforme quadro ahaixo:
Valo, unilârio; R$ 4.000,00

Aquisição de 150 (cento e cinquenla) Estações de T rabol"" lJ,uário Final com
monitor 23" e garanlia e ,upone de aquisiçAo de 48 ('Iu"",Ota e oilo) mese,.

V.lor toml: RS 600,000,00
Valor unilârio, lU 4,500,00

Aqui,içlio de 250 (duzento, e cinquen<a) b<açõ<s d. T rob.lho lJ,ua,io
Avonçado e l:"r<lntia e supone de aquisiçâo de 48 (quarenta e oito) D,eses.

ValorlO<al: RS 1.125.000,OO
Valor unilário: R$ 1,500,00

Aqui,i.ão de 250 (dU7enlOSe cinquenta) Monitores de 26" e goraolia e supone
de aquisição de 48 (quarenla e oito) meses.

V.lor total: R$ 375.000,00
R$2,lOO.OOO,oo

Tola!:

A aquisição

dos equipamentos

computadores,

que

consequentemente,

eslão

na SEGETH VIsa diminuir

prejudicando

produtividade

o dano de indisponibilidade

dos servidores

no âmbito

dos aluais

da secretaria

e,

piorando a prestaçãll do serviço iJ. população do Distrito Federal, ou seja, c necessária a

devida troca e atualização de softwarc!ilhardwarcs dos computadores.
A aquisição

ora pleiteada será realizada por meio de procedimento

licitatório através da Comissão

Permanenle de Licitação da Se<.'Tetaria.

Tabela sinte-se eomparativ3

,

de "3Iores

Vescriça"
blação

TORINO

de Trabalho lJsuário Final

Monitor (21,5~ o 23"}
Total (item t)

f'slaçào de Trabalho lJsuário
Avançado
Monitor (23" a 26"}
Total (item 2}

.,

TECNEW

ARPMI'T

;'ti ,11M

R$ 4,200,00

RS 5.827,40

RS 3.330,00

RS 4.452,46

lU 700,00

R.S 1.375,04

RS '100,00

IU991,68

RS 4.900,00

RS 7.202,-1-1

l{S 4.230,00

R5 5.4-1-1,14

R.$ 5.100.00

R.$ 6,577,00

RS 4.380,00

R.$ 5_~52,3~

R$ 950,00

RS t4~3,41

RS 900,00

lU 1.094,47

RS 6.050,00

R58.010,42

RS 5,280,00

l{S 6.446,80

Verifica-se, que o valor médio está acima do valor de rcfL'Tcncia proposto, emrelnnto temos que o menor
valor encontrado, está próximo dos valoR'S de referência, que, no caso, referem-se aos prt:ÇO, conS13ntc na
A13de Registro de Preços. ARP do Ministério Público do Trabalho.

Cabe SaliL'l1lar que a referida ARP foi assinada em no final do ano de 2015, periudo em que o dólar !,,.;rava
na casa de RS 3,90. Atualmeme o dólar gira na ca~a de RS3,20, com viés de queda. em razão dos recentes
aconlecimentos político-económico

no cenário nacional, portanto, uma queda de quase 20%, " que haveria

margem de queda para o certame ora proposto, nessa pL.,-,;peeliva sugerimos tais valores para serem
utilizados comu referencia máxima para esla despesa.

l'lanilba de custos

GDF_SH;ETHIFUNDl'RlJ

Quadro

Remm"

.-OR.'llILÁIUO

PARA APRESENTAÇÀO

DE PROJETO

rOLHA 05

de U,u. e F""I ••

Despesa,

F".ln

Tolal

dos R""uf'>u,

FUNDURR

Co.trllp.llr1ida

Oulras

"".!ri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I _ Cu,!ei"
Pessoa! ("'mun ••••çilo)
Diária,
r."",ge,,'
Material de COl\$un",
COlISUItOria
S..-viç", de Terceiros (Pes""a FI,iea)

.

SefYiÇ<>'l
"" Terceiro, (Pt"""" Juridica)

.

.

.

.

R$ 1.1 00.000,00

.

.

R$2.100.OOO,OO

3. Obro, e InsralaçOn

.

.

.

.

To!al

R$1.IOO.000,OO

.

.

R$1.IOO.OOO,OO

SubCOlal
1_ Equipamenlo

e ~alorilll

Pormonen!.

Parecer Técnico da Árcll Demandante
A área requisitante elaborou Termo de Referência, atualizado em 3l108/2016 (folhas 32-53), que subsidiará
" processo licitat6rio,

A UNTEC eneaminhon o formulário de Apresentação de Projetos por Demanda

Espontânea à Unidade Gestora de Fundos - UGF/SEGETH em 3110812016 (folhas 32- 53).

Manifedaç~o da UnidadeGesl"ra de Jiund".~'t'GF

Quandu da consulta sobre a disponibilidade orçamentária no Fundo de Desenvolvimento Urhanu du Distrito
Federal _ FUNDURB, a Unidade Gestor ••de Fundos da SEGETH, em 03/1011016 (folha 68), informou haver
disponibilidade

orçamentária,

15.116.6001.1471.0010

Unidade

Orçamentária

18.9fI1,

no

Pwgrama

- Modernização dos Sistemas de Informação -Planejamento

de

Trabalho

l:rbanu, Territoria! e

Habitacional, natureza de despesa 44.90.52, fonte de recursos 169, conforme Quadro de Detalhamentu de
Despesa (folha 67).
Informou, ainda. que as referidas despesas enruntram-se em conformidade com a lL4 Orçamentária Anua! n°
5.601, de 30 de dezembro de 2015, e com o Plano Plurianual 2016-2019.

Voto

Considerando a releváneia dos serviços prestados pela SEGETH.
Considerando

que o projeto possui total aderência ao DLocrcton° 30.765, de I de setembro de 2009.

conforme demonstr ••do

li

seguir:
"Art. 3° As áreas de atuação do fUNDURB

abnUlgerdo

estudos, programas, projetos, ubr ••.s c atividadL'S que visem à
expansão

e ao desenvolvimento

urbano no território

do

Distrito Federal, L'lllespecial nos seguintes setores:

VII -

rortalefimento,

institucionais
eD'.ol.-cndo

li

estruturação

e ue.en,.olvimento

dos órgãos publieos

do Di.trito

Federal,

gestãn administrativa.

a gestiio de recursos

humanos, a gestão tributária e financeira e os instrumento'
técnicos de apoio e outros considerados condizentes com os
objetivos do fUNDURB,

tudo com vi"las à execução da

politiea de desenvolvimento urbano do Distrito federal. "
Diante do exposto, voto pela aprovação desta demanda. que será executada na Unidade Orçamentária
28.901, no Prob'Tama de Trabalho 15.126.6001.1471.0010

- Modernização dos Sistemas de Infonnação-

Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional, nature;ta de despesa 44.90.52, fonte de recur:;os 169.

Em, 21 de outuhro de 2016.
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