
Diário Oficial do Distrito FederalNº 20, sexta-feira, 29 de janeiro de 2016 PÁGINA 19

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E

SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO Nº 11, DE 28 DE JANEIRO DE 2016.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, designado por meio da
Portaria nº 147, de 17 de setembro de 2014, no uso de atribuições regimentais, conforme
disposto no inciso I do artigo 22 da Lei nº. 4.285, de 26 de dezembro de 2008, Lei nº
8.666/1993 e suas alterações posteriores, Edital de Concorrência nº 03/2015-ADASA, tendo
em vista deliberação pela Diretoria Colegiada, e considerando o recurso administrativo
interposto pela empresa SERENCO - Serviços de Engenharia Consultiva SS. Ltda., em face
da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, que a desclassificou do
certame por não ter atingido a pontuação final mínima exigida no Edital de Concorrência nº
03/2015, que versa sobre a contratação de Consultoria Especializada para apoiar na ela-
boração do Plano Distrital de Saneamento Básico do Distrito Federal - PDSB e o que consta
nos autos do Processo nº. 197.001.395/2015, RESOLVE: conhecer do recurso administrativo
interposto, eis que tempestivo, e, no mérito, dar-lhe provimento, ratificando o entendimento
exarado pela Comissão Permanente de Licitação para atribuir 40,375 (quarenta inteiros e
trezentos e setenta e cinco centésimos) pontos a título de pontuação final à empresa SE-
RENCO - Serviços de Engenharia Consultiva SS. Ltda., CNPJ/MF sob o nº
75.091.074/0001-80 e, em consequência, considerá-la classificada para a terceira fase do
certame (Proposta de Preço), nos termos do voto do Diretor Relator.

DIÓGENES MORTARI

DESPACHO Nº 12, DE 28 DE JANEIRO DE 2016.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, designado por meio da
Portaria nº 147, de 17 de setembro de 2014, no uso das atribuições regimentais, conforme o
disposto no inciso VII do artigo 14 da Lei nº. 4.285, de 26 de dezembro de 2008, Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei nº. 10.520/2002, conforme deliberação da Di-
retoria Colegiada, tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 197.000.549/2015,
referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2015, que versa sobre a contratação de empresa es-
pecializada para elaboração de projeto executivo de adutora de água bruta e sistema de
distribuição de água que integra o Sistema Coletivo de Abastecimento de Água para Ir-
rigação do Núcleo Canal Santos Dumont, tendo em vista a adjudicação de seu objeto, pelo
pregoeiro, em favor da empresa A1MC Projetos Eireli - EPP, CNPJ nº 18.968.880/0001-50.,
RESOLVE: HOMOLOGAR o certame.

DIÓGENES MORTARI

instituição pleiteia a utilização do valor total do montante arrecadado, este no valor de R$
611.000,00 (seiscentos e onze mil reais). Após discussão, deliberou-se que a instituição
deverá adaptar o projeto ao montante aprovado inicialmente à época no valor de R$
489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil). Em seguida discutiu-se sobre o processo da
instituição Aconchego processo n° 0417-001103/2014 no qual pleiteia alteração do Plano de
Trabalho do referido processo já em andamento. O Conselho de Administração condicionou
a aprovação do Plano de Trabalho desde que a mesma apresentasse as seguintes jus-
tificativas: a) os valores do projeto mudam b) Justificar como foi pago o coordenador na
1°fase do projeto.Foi debatido acerca do programa Jovem Candango no qual o Conselheiro
Emilson relatou a problemática no qual as instituições vem apresentando e explanou o
interesse da Secretaria da Criança em dar continuidade ao programa com recurso do Fundo,
uma vez que as instituições participantes não possuem recursos para finalizarem a execução
do projeto no qual abarca 2.700 jovens com custo de mais ou menos de mil reais cada jovem.
Ficou acordado que haverá uma apresentação em Plenária do CDCA para apresentação do
projeto e depois possível aprovação por parte dos conselheiros. Foi solicitado que os as-
sessores do Fundo verificassem acerca do registro, prestação de contas e regime de aten-
dimento das instituições (RENAPSI e Jerônimo Candinho) no qual fazem parte do programa.
Sobre o PPA, ficou definido uma equipe (UNGEF e Conselheiros do Fundo) para formulação
do Plano Plurianual 2016/2019 e posterior apresentação na Plenária.Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às treze horas e vinte e cinco minutos, e eu, Michelle Sandes,
Assessora do CDCA, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo coordenador do
Conselho de Administração.

EMILSON FERREIRA FONSECA

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, no Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte -
SAAN- Quadra 01, Lote C, às nove horas e trinte e três minutos, o presidente da Comissão,
Emilson Ferreira Fonseca, abriu os trabalhos da sétima Reunião Ordinária do Conselho de
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA/DF. Estavam
presentes os seguintes conselheiros: Francisco Luiz Ferreira Neto, representante da Casa de
Ismael; Clemilson Graciano da Silva, representante do Instituto Marista de Solidariedade -
UBEE; Fabrício dos Santos Moser, representante da Secretaria de Estado de Relações
Institucionais e Sociais do DF; Emilson Ferreira Fonseca, representante da Secretaria de
Planejamento; Daise Lourenço Moisés, representante da Caza Azul; Letícia de Almeida
Araújo e Hélida Moreira dos Santos, representantes da Secretaria da Criança, executoras de
um projeto; Daniel Gomes da Silva, Luiza Arcangela de A. Carneiro, Kátia e Paulo Ricardo
representantes da UNGEF/Secriança; Michelle Sandes, Carolina Huff, Laura Dezingrini e
Antônio Veras, assessores da secretaria executiva do CDCA/DF. A reunião iniciou-se com a
aprovação da Ata anterior, que foi aprovada sem ressalvas. O ponto de pauta seguinte foi a
leitura e discussão de ofícios apresentados por Instituições ao CDCA/DF. Ficou decidido por:
Mão de Arte - Necessário fazer visita à Instituição e deixar explícito que não pode haver
alteração do objeto; Ludocriarte - Prorrogar até 30 dezembro o edital 01/2013 concernente à
captação de recursos; Associação Maria de Nazaré - Não conta com estudo e pesquisa, deve
recorrer ao Mapa da Violência e instrumentos da Codeplam; Batuíra - Alteração permitida;
Obras Assistenciais Padre Battezzi - Mudança da empresa aprovada, observando e mantendo
o objeto e o volume orçamentário do projeto. Clemilson sugeriu que seja previsto no
próximo edital que o FDCA/DF não pague benefícios de alimentação e saúde. Após, foi
relatada pela Secretária Executiva a situação atualizada dos processos que apresentaram
recurso do Edital de Chamada Pública nº 01/20015. I) 417.000.534/2015 - Associação
Beneficente Coração de Cristo - COCRIS: Reprovado; II) 417.000.535/2015 - Associação
Beneficente Coração de Cristo - COCRIS: Reprovado; III) 417.000.844/2015 - Associação
Beneficente Evangélica - ABE: Aprovado; IV) 417.000.515/2015 - Casa de Ismael: Apro-
vado; V) 417.000.682/2015 - Casa de Ismael: Reprovado; VI) 417.000.703/2015 - As-
sociação Sociocultural São Luis Orione do Itaoã: Aprovado; VII) 417.000.531/2015 - Ins-
tituto Dom Orione:Aprovado; VIII) 417.000.537/2015 - Casa do Caminho - Sociedade
Espírita de Amparo ao Menor: Aprovado; IX) 417.000.470/2015 - INTEGRAR - Centro
Brasileiro de Promoção Social: Aprovado; X) 417.000.688/2015 - Centro Social Comunitário
Tia Angelina: Aprovado; XI) 417.000.683/2015 - Associação Maria de Nazaré: Aprovado;
XII) 417.000.517/2015 - São Lucas Cecosal: Aprovado; XIII) 417.000.725/2015 - Instituto
Inclusão de Desenvolvimento e Promoção Social: Aprovado; XIV) 417.000.884/2015 -
APAED - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Deficientes de Taguatinga e
Ceilândia: Aprovado; XV) 417.000.533/2015 - Instituto Sonho de Criança: Reprovado; XVI)
417.000.510/2015 - Casa de Ismael: Reprovado; XVII) 417.000.681/2015 - Instituto Tocar:
Aprovado. Ficou deliberado que após o projeto ter sua aprovação final vai para a UNGEF
para seguir os trâmites da liberação do recurso. Os projetos reprovados, e os demais que não
apresentaram recurso serão arquivados. São eles: I) 417.000.532/2015 - Riacho Fundo Es-
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, no Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte -
SAAN- Quadra 01, Lote C, às nove horas e trinta minutos, o presidente da Comissão,
Emilson Ferreira Fonseca, abriu os trabalhos da sexta Reunião Ordinária do Conselho de
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA/DF. Estavam
presentes os seguintes conselheiros: Francisco Luiz Ferreira Neto, representante da Casa de
Ismael; Milda Lourdes Pala Moraes, representante do Instituto Marista de Solidariedade -
UBEE; Rodrigo Oliveira de Castro Dias, representante da Secretaria de Estado de Relações
Institucionais e Sociais do DF; Emilson Ferreira Fonseca, representante da Secretaria de
Planejamento; Daise Moisés, representante da Caza Azul, Daniel Gomes da Silva, Luiza
Arcangela de A. Carneiro e Paulo Ricardo representantes da UNGEF/Secriança; Michelle
Sandes, Carolina Huff e Cleiton Santos, assessores da secretaria executiva do CDCA/DF.A
reunião iniciou-se com a aprovação da ata da reunião anterior. Após, houve discussão acerca
do processo da instituição Aconchego referente ao Edital 01/2013 de captação no qual a
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DECISÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2016.
O CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei 3.105, de 27 de novembro de 2002, pelo decreto distrital nº 36.236, de 1º de
janeiro de 2015, pelo Regimento Interno da Secretaria de Estado de Transparência e Controle
do Distrito Federal, anexo ao Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, pela Lei nº
4.938, de 19 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Correição do Distrito
Federal e pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: Visto e examinado o
recurso frente à declaração de inidoneidade da empresa COMPACTA CONSTRUÇÕES E
PROJETOS LTDA., recebido o Pedido de Reconsideração, decido pela improcedência do
pedido, com fundamento no Parecer nº 007/2016-AJL/GAB/CGDF, uma vez que as ale-
gações de defesa não afastaram o entendimento acerca das práticas de atos ilícitos que
atentam contra a necessária idoneidade da referida empresa para contratações públicas.
2. Dessa forma, MANTENHO A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE da empresa COM-
PACTA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei
nº 8.666/93.

HENRIQUE MORAES ZILLER

SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 31, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.
A SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADO-
RIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o disposto no art. 8º,
§ 1º, inciso XII, do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e o Decreto nº 36.877, de
16 de novembro de 2015, e tendo em vista o disposto no art. 217, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias os trabalhos da Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, reconduzida pela Portaria nº 85, de 02 de dezembro de 2015,
publicada no DODF nº 231, de 03 de dezembro de 2015, visando à apuração de eventuais
responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480.000.144/2015, bem como
proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser iden-
tificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO

PORTARIA Nº 32, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.
A SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADO-
RIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o disposto no art. 8º,
§ 1º, inciso XII, do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e o Decreto nº 36.877, de

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

16 de novembro de 2015, e tendo em vista o disposto no art. 217, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias os trabalhos da Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, reconduzida pela Portaria nº 83, de 02 de dezembro de 2015,
publicada no DODF nº 231, de 03 de dezembro de 2015, visando à apuração de eventuais
responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480.000.084/2012, bem como
proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser iden-
tificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO

PORTARIA Nº 34, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.
A SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADO-
RIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o disposto no art. 8º,
§ 1º, inciso XII, do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e o Decreto nº 36.877, de
16 de novembro de 2015, e tendo em vista o disposto no art. 217, parágrafo único, e o artigo
229, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias os trabalhos da Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, reconduzida pela Portaria nº 89, de 02 de dezembro de 2015,
publicada no DODF nº 231, de 03 de dezembro de 2015, visando à apuração de eventuais
responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 098.001.950/2008, bem como
proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser iden-
tificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 02, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.
A SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADO-
RIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o Decreto nº 36.877,
de 16 de novembro de 2015, e tendo em vista o disposto no artigo 1º, § 1º, da Instrução
Normativa nº 04, de 13 de julho de 2012, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias os trabalhos da investigação preliminar,
prorrogada pela Ordem de Serviço nº 14, de 19 de novembro de 2015, publicada no DODF
nº 233, de 20 de novembro de 2015, objetivando reunir as informações necessárias à
apuração dos fatos constantes do Processo nº 480.000.481/2015;
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

porte Clube - ESPRO; II) 417.000.559/2015 - Instituto Nair Valadares;III) 417.000.529/2015
- ICEP Brasil ;IV) 417.000.654/2015 - Instituto Tocar;V) 417.000.468/2015 - Instituto Nair
Valadares;VI) 417.000.689/2015 - Escola Artesanal Murialdo;VII) 417.000.524/2015 - Lar
Infantil Chico Xavier;VIII) 417.000.676/2015 - Associação de Ensino Social Profissiona-
lizante - ESPRO;IX) 417.000.521/2015 - Obras de Assistência e de Serviço Social da
Arquidiocese de Brasília - OASSAB; X) 417.000.687/2015 - INESC;XI) 417.000.538/2015 -
Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat;XII) 417.000.708/2015 - Centro Popular de

Formação e Juventude;XII) 417.000.518/2015 - Instituto dos Apóstolos do Sagrado Coração
de Jesus;XIV) 417.000.560/2015 - Instituto Nair Valadares. Logo após, o presidente da
Comissão, Emilson Ferreira Fonseca, abriu espaço para a Letícia de Almeida Araújo e Hélida
Moreira dos Santos, representantes da Secretaria da Criança e executoras do projeto
417.001.083/2014, da Instituição Sociedade do Amor em Ação, falarem um pouco sobre o
que encontraram ao acompanhar a execução do mesmo. Elas afirmaram que encontraram
muitas inconsistências relacionadas ao Plano de Trabalho, entre as irregularidades encon-
tradas, elas apontaram: os salários e cargos não condizem com os apresentados nos Plano de
Trabalho; não foram encontrados equipamentos novos, conforme solicitado pela Instituição;
o carro que teria sido comprado com dinheiro do FDCA/DF estava emprestado; a sede é em
Taguatinga, mas a unidade é no Itapoã; a merendeira afirmou não ter nenhum conhecimento
sobre cardápio; não há espaço físico; O presidente, Emilson Fonseca solicitou que as exe-
cutoras verifiquem a nota fiscal, devendo o produto ter sido adquirido a partir da data de
depósito até no máximo três meses após o mesmo. Após o relato dos graves apontamentos,
todos os processos referentes a Instituição Sociedade do Amor em Ação terão imediata
Tomada de Conta Especial.Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às treze horas
e quatorze minutos, e eu, Michelle Sandes, Assessora Especial do CDCA, lavrei a presente
ata que vai assinada por mim e pelo coordenador do Conselho de Administração.

EMILSON FERREIRA FONSECA


