
Coordenação de Gestão de Contratos 
de Segurança Patrimonial e Serviços 
Gerais – COSEPA. 
 
 A Coordenação de Gestão de Contratos de Segurança Patrimonial e 
Serviços Gerais - COSEPA, é a Unidade Orgânica de Direção e Supervisão, a 
qual compete a gestão de análise da execução dos Contratos Corporativos de 
Segurança Patrimonial, Serviços Gerais, atendendo as demandas nos próprios 
dos Órgãos e Unidades do complexo administrativo do Governo do Distrito 
Federal, com o intuito de reduzir custos e melhorar a prestação dos serviços 
governamentais, nas áreas da prestação de serviços de Vigilância e Segurança 
Patrimonial, Brigada/Bombeiro Civil e de Limpeza, Conservação e Asseio. 
 
 Neste sentido, tem como competência: 
  

• Acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos corporativos; 
• Compor as comissões executoras e responsáveis por contratos 

corporativos sob sua gestão; 
• Implantar serviços ou postos de serviços, autorizar, remanejar ou retirar 

esses postos ou serviços, após avaliação das demandas pelas Diretorias; 
• Propor padrões de relatórios de acompanhamento de execução de 

contratos corporativos; 
• Supervisionar a orientação aos executores locais de contratos 

corporativos no que se refere às obrigações de fiscalização; 
• Coordenar a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução 

das comissões e executores locais dos contratos corporativos; 
• Encaminhar para pagamento as Notas Fiscais/Faturas das contratadas 

no que tange à execução de contratos corporativos; 
• Fiscalizar as provisões trabalhistas decorrentes da conta vinculada 

bloqueada para movimentação; 
• Propor normas relativas à sua área de atuação. 

 
 Atualmente, é composta pelas Diretoria de Execução de Contratos de 
Segurança Patrimonial, Diretoria de Execução de Contratos de Serviços Gerais 
e Diretoria de Controle e Fiscalização, com suas respectivas Gerências, as quais 
são responsáveis pelo suporte a execução dos trabalhos.  
 
Contatos 



À Coordenação de Gestão de Contratos de Segurança patrimonial e Serviços 
Gerais, fica no Anexo do Palácio do Buriti, 6º andar, Ala Leste, sala 604. 
Tel. 3414-6119 
 
Diretoria de Execução de Contratos de Segurança Patrimonial. 
Tel. 3313-8170 
Segurança patrimonial 
http://hesk.gdfnet.df.gov.br/fiscal_seplag/secc/ 
  
Brigada 
http://hesk.gdfnet.df.gov.br/fiscal_seplag/secc/ 
 
Diretoria de Execução de Contratos de Serviços Gerais 
Tel. 3414-6137 
Limpeza e conservação 
http://hesk.gdfnet.df.gov.br/fiscal_seplag/secc/ 
 
Diretoria de Controle e Fiscalização 
Tel. 3313-8470 
 
      
 


