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À
CHG
Sra. Carla Reys
Prezada Assessora,

Considerando:
A solicitação inicial da CGM-AUDI, datada de 18/05/2022 (doc. SEI 063732701), que solicitou complementação
das informações prestadas pela GPC em 09/05/2022 (doc. SEI 063086104);
O encaminhamento da CHG, datado de 18/05/2022 (doc. SEI 063764020);
Informamos que cabem à GPC os esclarecimentos dos itens 1 e 7:
1) A partir resposta do Encaminhamento 063323306, referente ao item 1 da Solicitação 060591432 não foi possível
receber o histórico no período de 2019 – 2022. A Equipe de Auditoria considera que faz parte do escopo a análise do
processo licitatório, bem como os estudos preliminares para confecção do termo de referência. A justificativa do
quantitativo proposto e definição do lote baseou-se no histórico de utilização do contrato CCN/GCO nº 014/2020,
portanto se torna cabível dentro dos procedimentos de auditoria a análise, contabilização e recálculo de dados
anteriores que serviram de base para tomada de decisão. No caso de impossibilidade de informar o histórico
completo de 2019 a 2022. Solicita-se o histórico de utilização dos contratos CCN/GCO nº 014/2020, CCN/GCO nº
074/2020 e CCN/GCO nº 080/2020 todos celebrados com a empresa DKS Promoções e Eventos Ltda. (CNPJ
06.698.560/0001-48).
Preliminarmente, esclarecemos que a GPC interpretou a solicitação da CGM/AUDI de forma taxativa, ou seja, se o
objeto do estudo era, conforme o Ofício nº 011/2022/CGM-AUDI (doc. SEI 058861511), o Contrato CCN/GCO nº
023/2020, foi enviada a relação de Ordens de Fornecimento emitidas para o referido ajuste.
Dada a solicitação atual, que trata sobre o envio das Ordens de Fornecimento (OF) para o serviço de "apoio
operacional" desde 2019, cumpre-nos esclarecer que, desde essa data, com a empresa DKS EVENTOS E PROMOÇÕES
E EVENTOS LTDA., foram celebrados os seguintes contratos, cujos pedidos foram relacionados nos documentos abaixo
especificados:

Contrato
024/2018
024/2018 – TA 011/2019
033/2019
014/2020
074/2020
(emergencial)
080/2020
(emergencial)
023/2021
023/2021 – TA 031/2022

Vigência
De 08/02/2018 a 07/02/2019
De 08/02/2019 a 07/02/2020
De 17/05/2019 a 16/05/2020
De 31/01/2020 a 30/01/2022

Doc. SEI

064533135
064533254
064533351

De 08/10/2020 a 07/04/2021

064533478

De 23/12/2020 a 22/03/2021

064533542

De 30/08/2021 a 28/02/2022
De 01/03/2022 a 31/08/2022

064533615

7 - No histórico de ordens de fornecimentos emitidas (Doc. 063086045) dos 600 registros há 351 com data de início
e/ou de término com o valor “00/01/00”, favor corrigir com as datas de início e término corretas.
Esclarecemos que, por uma falha do sistema, os registros que onde as datas de término constaram como “00/01/00”
significam eventos com apenas 01 (uma) diária de realização. Dessa forma, segue, no doc. 064533615 a relação das
Ordens de Fornecimento emitidas para o Contrato CCN/GCO nº 023/2021, devidamente corrigida.
Na oportunidade, salientamos que os itens 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 09 deverão ser respondidos pela GEV, conforme
Encaminhamento desta GPC (doc. SEI 064080165).
São Paulo, 31 de maio de 2022.
(assinado eletronicamente)
Ricardo dos Santos
Gerente de Planejamento e Controle
Ricardo dos Santos
Gerente
Em 01/06/2022, às 09:51.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 064536786 e o código CRC E475C3FF.
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