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Nº 204, segunda-feira, 21 de outubro de 2013
Advogados: Caio Mário da Silva Pereira Neto, Paulo Leonardo Casagrande e outros
Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz
Impedido o Presidente do CADE, Vinícius Marques de Carvalho. Presidiu o Conselheiro Ricardo Machado Ruiz.
Decisão: O Plenário, por unanimidade, negou provimento ao
recurso de ofício e determinou o arquivamento da Averiguação Preliminar, nos termos do voto do Conselheiro Relator.
28ª SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO
ATO DE CONCENTRAÇÃO nº 08012.008724/2009-11
Requerentes: Hypermarcas S.A. e Indústria Nacional de Artefatos de Látex S.A.
Advogados: José Del Chiaro Ferreira da Rosa, Ademir Pereira Júnior e outros
Relator: Conselheiro Alessandro Octaviani Luis
Decisão: O Plenário, por unanimidade, conheceu das operações e aprovou-as sem restrições, nos termos do voto do Conselheiro Relator.
ATO DE CONCENTRAÇÃO nº 08012.008623/2009-40
Requerentes: Hypermarcas S.A., Latam Properties Holdings
e Latam Internacional Investment Company
Advogados: José Del Chiaro Ferreira da Rosa, Ademir Pereira Júnior e outros
Relator: Conselheiro Alessandro Octaviani Luis
Decisão: O Plenário, por unanimidade, conheceu das operações e aprovou-as sem restrições, nos termos do voto do Conselheiro Relator.
Brasília, 18 de outubro de 2013.
PAULO EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA
Secretário do Plenário
Substituto
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE-GERAL
Em 18 de outubro de 2013
N o- 1.065 - Referência: Ato de Concentração nº 08700.008625/201367. Requerentes: JSL S.A., Movida Locadora de Veículos Ltda. e
Apta Veículos e Representações Comerciais Ltda. Advogados: Marcio
Dias Soares, Frederico Carrilho Donas e Polliana Blans Libório. Decido pela aprovação sem restrições.
DIOGO THOMSON DE ANDRADE
Substituto

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS
PORTARIA N o- 70, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

REVOGADO

Institui as diretrizes para a celebração de
termos de cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
- SENAD e os Órgãos Gestores Estaduais,
responsáveis pela coordenação das políticas
sobre drogas, a fim de descentralizar o
acompanhamento da execução, fiscalização
e controle das vagas das entidades contratadas para prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de
substâncias psicoativas.

O SECRETÁRIO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o
Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, alterado pelo Decreto nº
7.426, de 07 de janeiro de 2011,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas - SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de
drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e
ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei 7.560, de 19 de dezembro de 1986,
que cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas
de Abuso, dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos como produtos de tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas e dá outras
providências;
CONSIDERANDO a Lei 12.465, de 12 de agosto de 2011,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2012 e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei 12.593, de 18 de janeiro de 2012,
que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2012 a
2015;
CONSIDERANDO a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.179, de 20 de maio de
2010, que institui o Plano Integrado de Enfretamento ao Crack e
outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras providências;
e
CONSIDERANDO os Editais de Chamamento Público números 001/2012- SENAD/MJ, de 5 de novembro de 2013 e
001/2013-SENAD/MJ; de 6 de agosto de 2013, resolve:
Art. 1º. Ficam instituídas as diretrizes para a celebração de
cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas - SENAD e os Órgãos Gestores Estaduais Temáticos, responsáveis pela coordenação das políticas sobre drogas no seu território, com objetivo de descentralizar o acompanhamento da execução, fiscalização e controle das vagas das entidades contratadas
para prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas.
Art. 2º. Os atos e os procedimentos relativos ao acesso,
acompanhamento e o controle das vagas das entidades contratadas
pela SENAD, bem como a fiscalização da execução dos contratos
firmados, poderão ser realizados pelos Órgãos Gestores Estaduais
Temáticos, responsáveis pela coordenação das políticas sobre drogas,
e acompanhados necessariamente pelos Conselhos Estaduais, observado o disposto no art. 18 do edital de chamamento público nº
001/2012 e art. 17 do edital de chamamento público nº 001/2013SENAD/MJ.
§ 1º. Quando da inexistência de Órgãos Gestores Estaduais
Temáticos, responsáveis pela coordenação da política sobre drogas no
território, as atividades de que trata o caput deste artigo poderão ser
realizadas pelo órgão gestor ao qual o Conselho Estadual de Políticas
sobre Drogas esteja vinculado.
§ 2º. A edição dos atos relativos ao acesso das vagas deverá
ser precedida de prévia consulta às entidades contratadas no âmbito
do respectivo território.
Art. 3º Para consecução dos objetivos definidos na presente
Portaria, os Órgãos Gestores Estaduais Temáticos, responsáveis pela
coordenação da política sobre drogas no seu território, assinarão os
respectivos termos de adesão, condição necessária para celebração da
parceria.

ISSN 1677-7042

31

Parágrafo Único. Caberá à SENAD enviar aos Órgãos Gestores Estaduais Temáticos, responsáveis pela coordenação da política
sobre drogas no seu território, cópia de todos os contratos firmados
com entidades situadas no respectivo Estado.
Art. 4º As estratégias de controle das vagas, acompanhamento, fiscalização e demais atividades provenientes da pactuação de
que trata a presente Portaria serão definidas pelos Órgãos Gestores
Estaduais Temáticos, observados os seguintes requisitos mínimos:
a) constituição de grupo de coordenação local das ações
objeto da presente Portaria, composto de no mínimo 03 (três) servidores, mais 1 (um) membro do Conselho Estadual de Políticas
sobre Drogas, que não poderá ser representante, no colegiado, das
entidades que realizam o acolhimento de pessoas com transtornos
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas;
b) definição, em conjunto com a SENAD, no prazo de até 60
(sessenta) dias, dos protocolos de gestão de rede e parâmetros de
acompanhamento e de certificação da qualidade dos serviços, cuja
implantação e execução serão acompanhadas pelo Conselho Nacional
de Políticas sobre Drogas e pelos Conselhos Estaduais de Políticas
sobre Drogas;
c) promoção dos ajustes institucionais necessários à articulação das instâncias de saúde e assistência com vistas à integração
das ações conforme as diretrizes da política sobre drogas e condições
descritas nos editais de chamamento público números 001/2012 e
001/2013 e outros que se sucederem;
d) garantia do custeio das despesas administrativas, incluídas
o deslocamento, quando necessário, do grupo de coordenação a Brasília- DF para participação de evento de alinhamento e capacitação
promovido pela SENAD;
e) implantação de sistema de acompanhamento e controle da
ocupação de vagas contratadas, sem prejuízo das autonomias e obrigações das entidades;
f) disponibilização de acesso a sistema de acompanhamento
e controle da ocupação de vagas para as entidades contratadas e os
demais interessados;
g) capacitação dos técnicos das entidades contratadas, responsáveis pelo lançamento das informações no sistema de acompanhamento e controle de ocupação de vagas;
h) consolidação e encaminhamento à SENAD, mensalmente,
por meio digital, de relatório de acompanhamento e controle de vagas, validado pelo grupo coordenador;
i) consolidação e encaminhamento à SENAD e ao Conselho
Estadual de Políticas sobre Drogas, trimestralmente, por meio digital,
de relatório circunstanciado sobre a execução dos contratos das entidades; e
j) realização, com periodicidade mínima trimestral, de visita
de monitoramento das entidades contratadas, expedindo relatório circunstanciado, que será remetido à SENAD por meio digital.
Parágrafo único. No caso das alíneas i e j, a SENAD deverá
enviar cópia dos relatórios trimestrais recebidos ao CONAD.
Art. 5º A execução dos ajustes celebrados será também
acompanhada diretamente pela SENAD, sem prejuízo da atuação das
instâncias de auditoria, controle e fiscalização, bem como do controle
social.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
VITORE ANDRÉ ZILIO MAXIMIANO

PORTARIA Nº 71, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013
O SECRETÁRIO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto n° 6.061, de 15 de março de 2007, e com base no Edital de Chamamento Público nº
001/2013 - SENAD/MJ torna pública a habilitação e pré-qualificação (Fase 1) do referido edital, conforme os trabalhos realizados pela Comissão Especial de Avaliação, nomeada pela Portaria Senad nº 55/2013, de
18 de setembro de 2013, retificada no DOU nº 185, de 24 de setembro de 2013 nos seguintes termos:
Art. 1º Fica habilitada e pré-qualificada, nos termos do Edital de Chamamento Público nº 001/2013, a seguinte entidade:
CNPJ
03.607.712/0001-61

Nome da Instituição
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA PARA RECUPERAÇÃO DE VIDAS

Nº do Processo
08129.011950/2013-58

Vagas
21 adultos masculinos e 10 adolescentes masculinos

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
VITORE ANDRE ZILIO MAXIMIANO

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DESPACHOS DO DIRETOR-GERAL
Em 12 de julho de 2012
DESPACHO Nº 4267/-GAB/DPF REFERÊNCIA: Auto de Constatação de Infração e Notificação nº 011/2009 de 01/04/2009-Protocolo
nº 08240.004859/2009-13ASSUNTO: Recurso Administrativo.
INTERESSADO: BANCO ITAU UNIBANCO S/A.
Conheço do recurso. No mérito nego-lhe provimento com fulcro na
manifestação de fls. 39/42 da CGCSP/DIREX/DPF cujas razões de
fato e fundamento de direito adoto como parte integrante desta decisão. Restitua-se à SR/DPF/AM para as providências de estilo, incluindo-se a ciência do recorrente.

DESPACHO Nº 4268-REFERÊNCIA: Auto de Infração nº 009 DELESP/SR/DPF/AM,
de
11/03/2009.
Protocolo
nº
08240.004879/2009-94.
ASSUNTO: Recurso Administrativo.
INTERESSADO: BANCO ITAU UNIBANCO S/A.
Conheço do recurso. No mérito nego-lhe provimento com fulcro na
manifestação de fls. 33/38 da CGCSP/DIREX/DPF cujas razões de
fato e fundamento de direito adoto como parte integrante desta decisão. Restitua-se à SR/DPF/AM para as providências de estilo, incluindo-se a ciência do recorrente.
DESPACHO Nº 4269-REFERÊNCIA: Auto de Infração nº 012 DELESP/SR/DPF/AM,
de
11/03/2009
Protocolo
nº
08240.004862/2009-37.
ASSUNTO: Recurso Administrativo.
INTERESSADO: BANCO Itaú/UNIBANCO S/A

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013102100031

Conheço do recurso. 2. No mérito nego-lhe provimento com fulcro na
manifestação de fls. 41/44 da CGCSP/DIREX/DPF cujas razões de
fato e fundamento de direito adoto corno parte integrante desta decisão. 3. Restitua-se à SR/DPF/AM para as providências de estilo,
incluindo-se a ciência do recorrente.
LEANDRO DAIELLO COIMBRA

DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE
DE SEGURANÇA PRIVADA
ALVARÁ Nº 3.619, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013
O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-

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

