
Diário Oficial do Distrito Federal Nº 129, sexta-feira, 7 de julho de 2017PÁGINA 12

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 50012017070700012

1 5 0 . 0 0 11 8 9 / 2 0 1 7 TRIO ARTE DO NOR-
DESTE

16/09/2017 Cleverton de Je-
sus Silva

90062-1

150.001214/2017 TRIO K ENTRE NÓS 02/09/2017 Francisco de As-
sis Chagas Filho

232143-2

150.001208/2017 TRIO CAMPO ALE-
GRE

1 8 / 11 / 2 0 1 7 Francisco de As-
sis Chagas Filho

232143-2

150.001212/2017 TRIO SANFONA NO-
VA

1 8 / 11 / 2 0 1 7 Cleverton de Je-
sus Silva

90062-1

Art.1º Compete aos Executores acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços em todas as
fases, conforme parágrafos 1º e 2º do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
combinando com artigo 41, parágrafo 5º, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de
2010.
Art.2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS AUGUSTO ANDRADE DO AMARAL

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
Em 29 de junho de 2017

TORNAR SEM EFEITO o Extrato de Nota de Empenho 2017NE00804, publicada no DODF
nº112/2017, de 13 de junho de 2017, página 43, referente ao Processo nº 150.000905/2017.
Em 29 de junho de 2017.

CARLOS AUGUSTO ANDRADE DO AMARAL

informes gerais, foi decidido pelos conselheiros presentes que qualquer mudança de data
segundo o calendário de reuniões ordinárias ora aprovado, só poderá ser feito com an-
tecedência de 72hs desde que o motivo seja relevante e a justificativa seja aceita pela maioria
dos conselheiros, ficando esse assunto pendente de deliberação para a próxima reunião desse
conselho. A conselheira Carla Ribeiro se manifestou no sentido de que, os conselheiros
suplentes e titulares observem as legislações de criação e regulamentação desse conselho no
que diz respeito as suas atribuições e funções nas comissões e grupos de trabalho, visto que
muitos trabalhos foram realizados além de suas competências, citando vários documentos que
foram analisados e aprovados sem continuidade pelo órgão competente, deixando falha na
execução de projetos ora por falta de infraestrutura, ora por falta de pessoal administrativo
com suas competências definidas no Decreto 34.522/2013, assim pede-se que seja observada
a autonomia desse conselho para que os trabalhos possam efetivar-se. O conselheiro Carlos
Magno do seguimento da SEPLAG, membro do CONEF/DF se propôs a participar na
comissão de prestação de contas na qualidade de membro convidado, em que foi aceito pela
comissão de prestação de contas, necessitando haver a provocação e deliberação da secretária
executiva do CONEF perante a secretaria do CONFAE; V. Deliberação sobre o Edital e os
documentos reformulados, tido como aprovados tanto quanto o Edital que foi revisto pela
relatora com colaboração da AJL na pessoa do Dr. Rubens e Dra. Andressa, presentes nessa
assentada, sendo analisado todas as observações contidas no despacho nº. 243/2017-
AJL/GAB/SETUL, e assim cumpridas com todas as alterações propostas pela AJL, finalizado
então os trabalhos com os documentos que seguem em anexo a esta ata, assim definidos
Edital de chamamento público 001/2017, CONFAE, e os formulários e requerimentos apro-
vados, documentos estes que seguirão com seus procedimentos e em apartado para pu-
blicação no DODF pela autoridade competente; VI. Apresentação do cronograma dos grupos
de trabalhos, ficou deliberado que os conselheiros suplentes desse Conselho deverão fazer
parte de pelo menos uma das comissões existentes, tendo até a próxima reunião ordinária que
se manifestarem em qual(is) comissões participarão, a respeito do cronograma e calendário
para as reuniões das comissões, ficando assim definido: comissão de prestação de contas,
todas as segundas feiras que antecedem as reuniões ordinárias pré agendadas; comissão de
legislação e normas, no mesmo dia da reunião ordinária e após sua finalização; projetos:
última terça feira de cada mês; ficou pendente da definição do cronograma da comissão de
finanças que deverá apresentar na próxima reunião. VII. Confecção do Termo de Fomento
dos recursos a serem repassados à FESU, foi esclarecido pela Dra. Andressa que tal do-
cumento existe no Decreto 37.843/2016, está sendo realizada a pesquisa de preços, foi
publicado no DODF a inexigibilidade do chamamento público datado de 03/07/2017 que
assim justifica a contratação da FESU, ficou agendada a entrega da ata atualizada no dia
04/07/2017 para a confecção do documento com a máxima brevidade; VIII. Aprovação da
logomarca e definição obrigatória do seu uso, passou-se a descrever a logomarca: dois semi
círculos vazados, o externo em azul marinho e o interno verde caracterizando duas letras "C"
uma oposta a outra e fundindo, em que existem cortes horizontais em sua divisões medianas,
ao centro temos o símbolo do GDF em formato retangular com fundo verde e com as
coordenadas composta por quatro flechas divergentes que remetem aos quatro pontos car-
diais: Norte, Sul, Leste, Oeste, na cor amarela, retângulo esse localizado após a sigla, e a
escrita da sigla CONFAE em caixa alta na cor verde entre os dois elos do semi círculos, logo
abaixo temos o nome do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOIO
AO ESPORTE por extenso e em caixa alta na cor azul marinho sendo seu tamanho pro-
porcional ao uso; IX. Encerramento, após terminar todas as considerações e deliberações
desta Reunião Ordinária, o vice presidente agradeceu a presença de todos e declarou en-
cerrada a reunião às doze horas e trinta e cinco minutos. JOSÉ ANTÔNIO SOARES S I LVA ,
Presidente do CONFAE em Exercício, Conselheiro Titular, Representante Das Associações
Federações, Desportivas do Distrito Federal; JULIANA GONTIJO PESSAGNO, Secretária
Executiva, CONFAE/SETUL; TATIANA BARROS COSTA, Conselheira Titular, Repre-
sentante da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão; CLOVIS LUCIO
DA FONSECA SABINO, Conselheiro Titular, Representante da Secretaria de Estado de
Educação; EMANUELA MARQUES FERREIRA DO CARMO, Conselheira Titular, Re-
presentante do Esporte Universitário; GONÇALO RODRIGUES CIPRIANO, Conselheiro
Titular, Representante da Secretaria de Esporte; FILIPE FERREIRA GUEDES, Conselheiro
Suplente, Representante do Esporte Universitário; FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS, Con-
selheiro Titular, Representante da PARAESPORTE - Associação dos Representantes dos
Esportes para Pessoas com Deficiência; CARLA RIBEIRO TESTA, Conselheiro Ti t u l a r,
Representante dos Atletas.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, na
sala de reuniões GABINETE SETUL, Ala Oeste 1° Andar, do Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, foi realizado a 37ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal - CONFAE, com a presença dos Senhores:
Juliana Gontijo Pessagno, secretária executiva do CONFAE, José Antônio Soares Silva,
conselheiro titular, representante das Associações das Federações Desportivas do Distrito
Federal e vice presidente do CONFAE; Tatiana Barros Costa, conselheira titular, repre-
sentante da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão; Clovis Lucio da
Fonseca Sabino, conselheiro titular, representante da Secretaria de Estado de Educação;
Emanuela Marques Ferreira do Carmo, conselheira titular, representante do Esporte Uni-
versitário; Filipe Ferreira Guedes, conselheiro suplente, representante do Esporte Univer-
sitário; Carla Ribeiro Testa, conselheira titular, representante dos Atletas; Flávio Pereira dos
Santos, conselheiro titular, representante da Paraesporte. A presidente, após ter constatado
quórum, em seguida, deu boas-vindas aos participantes e declarou aberta a 37ª Reunião
Ordinária do CONFAE/SETUL, apresentando a pauta, com os seguintes assuntos: I. Aber-
tura; II. Verificação de quórum; III. Justificativa das ausências, José Luiz Barreto está em
viagem de férias e avisou previamente, Leila Barros está em outros compromissos pela
SETUL, foi apresentada as justificativas de ausência da reunião do dia 05/05 pelos par-
ticipantes Filipe Guedes e Emanuela Marques que serão arquivadas, houve apresentação da
justificativa da Tatiana da sua ausência na reunião do dia 17/04 com arquivamento do
documento entregue, Carla Ribeiro justificou sua ausência da reunião de 05/05 com a
publicação do DODF da Ata da Reunião anterior onde tinha dito que estaria de férias, assim
deliberado e justificada a ausência da Carla e seu suplente; IV. Aprovação da pauta e de

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO

E LAZER
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