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cação de multa por infração à ordem econômica, nos termos do art.
23 do mesmo dispositivo legal, além das demais penalidades en-
tendidas cabíveis. Ao setor Processual.

No- 727/2015. Ref.: Processo Administrativo nº 08700.005326/2013-
70. Representante: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Re-
presentado(s): Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Por-
tuário Avulso do Porto Organizado de Porto Alegre/RS - OG-
MO/POA, D&F Logística e Representação Ltda., Sirius - Assessoria
Comercial Ltda., AGM Operadora Portuária Ltda., Agência Marítima
Orion Ltda. Advogados: Roberto Porto, Ruy Fernando Carvalho da
Silva, José Augusto Mendes Marques, Adriano Ferraz Jacques, Ro-
berta Pinheiro Farinon e Ruede de Los Santos Sarmentos. Acolho a
Nota Técnica de nº 27, aprovada pelo Superintendente Adjunto e,
com fulcro no §1º do art. 50, da Lei nº 9.784/99, integro as suas
razões à presente decisão, inclusive como sua motivação. Pelos fun-
damentos apontados na Nota Técnica, recomendo a condenação dos
Representados, quais sejam, Órgão de Gestão de Mão de Obra do
Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado de Porto Alegre/RS -
OGMO/POA, D&F Logística e Representação Ltda., Sirius - As-

sessoria Comercial Ltda., AGM Operadora Portuária Ltda., Agência
Marítima Orion Ltda. pela prática de condutas infrativas à ordem
econômica, com fulcro nos arts. 20, incisos I, II e IV c/c art. 21, IV,
V, XII e XIV, ambos da lei 8.884/94, correspondentes ao artigo 37,
incisos I, II e IV, e §3º, incisos III, IV, X e XII da Lei nº 12.529/11.
Assim, nos termos do art. 74 da Lei nº 12.529/2011 e art. 156, §1º, do
Regimento Interno do Cade, remetam-se os autos ao Tribunal Ad-
ministrativo do Cade para julgamento.

No- 27. Ref.: Procedimento Administrativo Nº 08700.004631/2015-15.
Representante: Cade ex officio. Representados: Autoliv do Brasil
Ltda., Takata Brasil S.A., e outros. Acolho a NOTA TÉCNICA Nº
11/2015/CHEFIA GAB-SG/SG/CADE, aprovada pelo Superintenden-
te-Geral Adjunto, e, com fulcro no §1º do art. 50, da Lei nº 9.784/99,
integro as suas razões à presente decisão, inclusive como sua mo-
tivação. Decido, em face dos fundamentos apontados na NOTA TÉC-
NICA Nº 11/2015/CHEFIA GAB-SG/SG/CADE, pela instauração de
Processo Administrativo, nos termos dos arts. 13, V, e 69 e seguintes,
da Lei nº 12.529/11 c/c. art. 146 e seguintes do Regimento Interno do
Cade, em face dos Representados mencionados nos itens 28 a 42 da
NOTA TÉCNICA Nº 11/2015/CHEFIA GAB-SG/SG/CADE, a fim
de investigar as condutas passíveis de enquadramento nos artigos 20,
I a IV, e 21, I, III e X, da Lei nº 8.884/94, bem como art. 36, incisos
I a IV c/c seu § 3º, inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso VIII
da Lei nº 12.529/2011, na forma do artigo 69 e seguintes da Lei nº
12.529/2011. Notifiquem-se os Representados, nos termos do art. 70
do referido diploma legal, para que apresentem defesa no prazo de 30
(trinta) dias. Neste mesmo prazo, os Representados deverão espe-
cificar e justificar as provas que pretendem sejam produzidas, que
serão analisadas pela autoridade nos termos do art. 155 do Regimento
Interno do Cade. Caso os Representados tenham interesse na pro-
dução de prova testemunhal, deverão indicar na peça de defesa a
qualificação completa de até 3 (três) testemunhas, a serem ouvidas na
sede do Cade, conforme previsto no art. 70 da Lei nº 12.529/2011 c.c.
art. 155, §2º, do Regimento Interno do Cade. Ao Setor Processual
750. Ato de Concentração nº 08700.006086/2015-93. Requerentes:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e B2W Viagens e
Turismo Ltda.. Advogados: Barbara Rosenberg, Marcos Exposto e
outros. Decido pela aprovação sem restrições.

No- 736. Ato de Concentração nº 08700.006240/2015-27. Requerentes:
Monsanto do Brasil Ltda. e Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
Advogados: José Inácio Gonzaga Francheschini, Cristhiane Ferrero,
Maria Cecília Andrade, Andrea Astorga dos Prazeres. Decido pelo
não conhecimento.

No- 743. Ato de Concentração nº 08700.005686/2015-34. Requerentes:
Eletromidia S.A. e Telefónica On The Spot Soluções Digitais do
Brasil, Ltda.. Advogados: Cristianne Saccab Zarzur, Ana Carolina
Cabana Zoricic e outros. Decido pela aprovação sem restrições.

No- 749. Ato de Concentração nº 08700.003150/2015-84. Requere-
rentes: PCS Sales (Canada) Inc. e Fertilizantes Heringer S.A. Ad-
vogados: Barbara Rosenberg, Marcos Exposto, Tito Amaral de An-
drade, Thalita de Carvalho Novo e outros. Decido pela aprovação
sem restrições.

No- 737. Apartado de Acesso Restrito nº 08700.010950/2014-70, re-
lacionado ao Processo Administrativo nº 08012.007818/2004-68. Re-
presentante: SDE ex officio. Representados: Evonik Degussa GmbH,
Solvay S.A., Heinz Von Zur Muehlen, Jean Marie Demoulin e Eric
Degroote. Advogados: José Alexandre Buaiz Neto, Marco Aurélio
Martins Barbosa, Barbara Rosenberg, José Carlos da Matta Berardo,
Tito Amaral de Andrade, Maria Eugênia Novis de Oliveira e outros.
Decido pelo encerramento da fase instrutória, ficando os Represen-
tados notificados para a apresentação de alegações em 05 (cinco) dias
úteis, nos termos do art. 73 da Lei nº 12.529/2011 c.c. art. 156 do
Regimento Interno do Cade, a ser contado em dobro, conforme o art.
191 do Código de Processo Civil, a fim de que, em seguida, a
Superintendência-Geral profira suas conclusões definitivas acerca dos
fatos.

No- 739. Ato de Concentração nº 08700.006303/2015-45. Requerentes:
Fortesolo Serviços Integrados Ltda., Lasa Participações SA, Vanzin
Serviços Aduaneiros SA, Harbor Norte Participações Ltda. e Com-
panhia Operadora Portuária do Itaqui. Advogado: Paolo Zupo Ma-
zzucato. Decido pela aprovação sem restrições.

No- 746. Ref.: Processo Administrativo nº 08700.004617/2013-41
(Apartado Restrito nº 08700.011937/2014-39). Representante: Cade
ex Officio. Representados: Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda,
Balfour Beatty Rail Power Systems Brazil, Bombardier Transpor-
tation Brasil Ltda, CAF Brasil Indústria e Comércio, Caterpillar Bra-
sil Ltda, Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda, Hyundai-
Rotem Co. Ltd., IESA Projetos Equipamentos e Montagens S.A.,
MGE Equipamentos e Serviços Rodoviários Ltda, Mitsui & Co. (Bra-
sil) S.A., MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A., PROCINT -
Projetos e Consultoria Internacional S/C Ltda., Serveng-Civilsan S/A
- Empresas Associadas de Engenharia, Siemens Ltda, TC/BR Tec-
nologia e Consultoria Brasileira S/A, Temoinsa do Brasil Ltda, Trans
Sistemas de Transportes S.A, Lucy Elisabete Pereira Teixeira (re-
presentando ConsTech Assessoria e Consultoria Internacional Ltda.),
Adagir de Salles Abreu Filho, Albert Fernando Blum, Amador Fran-
cisco Rodriguez Peñin, Andoni Sarasola Altuna, Andras Mukics Me-
sics, Antonio Joaquim Charro, Antonio Dias Felipe, Arthur Gomes
Teixeira, Ben-Hur Coutinho Viana de Souza, Carlos Alberto Alves
Roso, Carlos Alberto Penna Leopoldo, Carlos Eduardo Teixeira, Da-
niel Mischa Leibold, David Lopes, Edgard Camargo de Toledo Filho,
Edson Yassuo Hira, Eduardo Cesar Basaglia, Edyval Antônio Cam-
panelli Junior, Everton Rheinheimer, Fleury Pissaia, Francisco de
Assiz Perroni, Francisco Essi Amigo, Haroldo Oliveira de Carvalho,
Homero Lobo de Vasconsellos, Isidro Ramon Fondevila Quinonero,
Jan-Malte Hans Jochen Orthmann, José Manuel Uribe Regueiro, José
Ricardo Garcia Valladão, Juarez Barcellos Filho, Júlio César Leitão,
Luiz Antonio Taulois da Costa, Luiz Fernando Ferrari, Manuel Carlos
do Rio Filho, Marcelo Zugaiar dos Santos, Marco Antônio Barreiro
Contin, Marco Vinicius Barbi Missawa, Marcos José Ribeiro, Maria
Aparecida Ramos Bartholetti, Masao Suzuki, Massimo Andrea Gia-
vina Bian-Chi, Maurício Evandro Chagas Memória, Moises Smaire
Neto, Murilo Rodrigues da Cunha, Nelson Branco Marchetti, Newton
José Leme Duarte, Paulo José de Carvalho Borges Junior, Paulo
Munk Machado, Paulo Roberto Stuart, Paulo Rubens Fontenele Al-
buquerque, Peter Andreas Golitz, Phillipe Emile Michel Dufosse,
Philippe Delleur, Reinaldo Goulart de Andrade, Renato Grillo Ely,
Ricardo Mario Lamenza Alzogarey, Rinaldo Marques Tsuruda, Ro-
drigo Otávio Lobo da Costa, Ronaldo Cavalieri, Ronaldo Hikari Mo-
riyama, Rosângela Lorena de Sousa Tsuruda, Ruy Marcos Grieco,
Sergio Valente Lombardi, Stephanie Brun-Brunet, Telmo Giolito Por-
to, Wagner Ibarrola, Wagner Tadeu Ribeiro e Wilson Daré. Advo-
gados: Leonor Augusta Giovine Cordovil, Carolina Saito da Costa,
Patricia Agra Araujo, Érica Bastos da Silveira Cassini, Pedro Sérgio
Costa Zanotta, Raquel Batista de S. Franca, Arnaldo Penteado Lau-
disio, Paulo Fernando de Moura, Daniel Marcelino, Ana Cecilia Pires
Santoro, Paola Regina Petrozziello Pugliese, Aylla Mara de Assis,
Pedro Sergio Costa Zanotta, Adriana Mourão Nogueira, Luiz Carlos
Seixas, Marcello Alencar de Araújo, Priscila Brolio Gonçalves, An-
drea Fabrino Hoffmann Formiga, Luiz Fernando Prado de Miranda,
Flávio Luiz Yarshell, Carlos Roberto Fornes Mateucci, Frederico
Centeno Dutra, Rodrigo Zingales Oller do Nascimento, Daniel Oli-
veira Andreoli, Marcelo Mendes Montragio, Ricardo Noronha Inglez
de Souza, Luciana Dutra de Oliveira Silveira, Aluízio José de Al-
meida Cherubini, José Manoel de Arruda Alvim Netto, Leonardo
Maniglia Duarte, Rodrigo da Silva Alves dos Santos, Karen Ramos
de Luna, Joao Paulo Fernandes de Carvalho, Luiz Carlos Lopes
Madeira, Marcia Lyra Bergamo, Bruno Soares de Alvarenga, An-
derson Alves de Albuquerque, André Marques Gilberto, Álvaro Ade-
lino Marques Bayeux, Schermann Chrystie Miranda e Silva, Bárbara
Mendes Lôbo, Carla Maria Martins Gomes, Fernando Augusto Pinto,
Leonardo Lima Cordeiro, Ivan Henrique Moraes Lima, Braz Martins
Neto, Mônica Moya Martins Wolff, Thiago Brügger da Bouza, Ste-
phanie Passos Guimarães, Eduardo Humberto Dalcamim, Bruno de
Siqueira Pereira, Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, Lu-
ciano Inácio de Souza, Túlio Freitas do Egito Coelho, João Anselmo
dos Santos Junior, Eduardo Caminati Anders, Luiz Fernando S. Lippi
Coimbra, Miguel Pereira Neto, Flavia Guimarães Leardini, Roberto
Trigueiro Fontes, Thomas George Macrander, Eric Hadmann Jasper,
Ivo Teixeira Gico Júnior, Henrique Di Yorio Benedito, José Ma-
galhães Teixeira Filho, Rosane Rosolen de Azevedo Ribeiro, Rabih
Nasser, Osmar Mendes Paixão Côrtes, André Lozano Andrade, Al-
berto Abasolo Marino, Vicente Bagnoli, Alexandre Augusto Reis
Bastos, Daniel Santos Guimarães e outros. Acolho a Nota Técnica nº
49/2015 aprovada pelo Superintendente Adjunto, Dr. Diogo Thomson
de Andrade, e, com fulcro no §1º do art. 50, da Lei nº 9.784/99,
integro as suas razões à presente decisão, inclusive como sua mo-
tivação. Pelos fundamentos apontados na Nota Técnica, fica a Re-
presentada RHA do Brasil Serviços de Infraestrutura Ltda. notificada
acerca do procedimento de deslacre dos materiais eletrônicos ori-
ginais apreendidos, que será realizado no dia 13/07/2015, às
10h00min, na sala de reuniões da Superintendência-Geral do Cade,
localizada no endereço SEPN 515 Conjunto D, Lote 4, Ed. Carlos
Taurisano, CEP: 70770-504 - Brasília/DF.

EDUARDO FRADE RODRIGUES
Interino

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS

PORTARIA No- 34, DE 2 DE JULHO DE 2015

Disciplina a prestação de contas para pagamento dos con-
tratos de prestação de serviços de acolhimento de pessoas com trans-
tornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psi-
coativas, no âmbito da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
(SENAD), e dá outras providências.

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;

CONSIDERANDO os contratos de prestação de serviços de
acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou
dependência de substâncias psicoativas celebrados por meio de editais
de chamamento público;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e tornar pú-
blico os procedimentos visando ao pagamento dos contratos de que
trata a presente Portaria;

CONSIDERANDO a existência de sistema eletrônico de ge-
renciamento de informações sobre contratos e acolhimentos;

CONSIDERANDO as Instruções Normativas nºs 2/2008 e
2/2010, com suas alterações, ambas do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, resolve:

Art. 1º O acesso ao sistema eletrônico SISCT - Sistema de
Comunidades Terapêuticas, as prestações de contas relativas aos ser-
viços de acolhimento, o ateste de notas fiscais e os respectivos pa-
gamentos ficam regulamentados por esta Portaria.

Do SISCT
Art. 2º A SENAD fornecerá credenciais de acesso - login e

senha - ao SISCT para seus servidores e para as entidades con-
tratadas.

Art. 3º A SENAD cadastrará e manterá atualizados, no
SISCT, os dados dos contratos celebrados, dos termos aditivos, dos
apostilamentos e das portarias de designação de representantes da
Administração.

Art. 4º A entidade deverá fornecer à SENAD e, sempre que
houver alteração, comunicar imediatamente ao fiscal do contrato, as
seguintes informações:

a) dados do representante legal e seus procuradores, se hou-
ver;

b) endereço e contatos;
c) alvará e licença sanitária válidos;
d) responsável técnico e substituto, nos termos da RDC nº

29/2011 da ANVISA;
e) dados bancários da entidade;
f) dados de seus funcionários e voluntários; e
g) recursos públicos eventualmente recebidos para prestação

de serviços de acolhimento, discriminando se a fonte é federal, es-
tadual ou municipal.

Art. 5º Às entidades serão conferidos dois perfis de acesso
para manejo do SISCT:

a) Funcionário;
b) Representante legal.
§ 1º Ao perfil "funcionário" será permitido cadastrar, alterar

e consultar informações sobre os acolhidos e sobre os acolhimen-
tos.

§ 2º Ao perfil "representante legal" será permitido realizar as
ações permitidas ao perfil "funcionário", bem como validar a planilha
dos acolhidos ao final do período mensal da prestação de serviços.

§ 3º O perfil "representante legal" será concedido apenas ao
representante legal do contrato ou a procurador legalmente habilitado
e designado pelo representante.

Art. 6º É de exclusiva responsabilidade dos usuários do sis-
tema, incluindo os servidores da SENAD, o sigilo de suas credenciais
de acesso - login e senha - não sendo oponível, em nenhuma hipótese,
alegação de seu uso indevido.

Da prestação de contas
Art. 7º A relação dos acolhidos correspondente ao mês apu-

rado deverá ser gerada pelo sistema e validada pelo representante
legal da entidade a fim de se dar início ao processo de prestação de
contas.

Art. 8º Após a validação da relação dos acolhidos de que
trata o art. 7º, as entidades contratadas deverão encaminhar à SE-
NAD, até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos
serviços, os seguintes documentos:

a) nota fiscal dos serviços prestados correspondente ao mês
apurado, nos termos do art. 10 desta Portaria;

b) cópia de documento de identificação pessoal dos aco-
lhidos e cópia do documento de identificação pessoal do responsável
legal, se houver;

c) cópia do termo de adesão gerado pelo sistema, assinado
pelo acolhido e, em caso de acolhimento de adolescentes, assinado
também pelo seu responsável legal;

d) cópia da certidão de nascimento da criança, no caso de
acolhimento de mãe nutriz;

e) declaração formal da entidade, gerada pelo sistema, com o
compromisso de auxiliar o acolhido a providenciar seus documentos
de identificação, caso não os tenha, em até 30 (trinta) dias;

f) comunicação tempestiva, gerada pelo sistema, de cada
acolhimento e desligamento à unidade de saúde e aos equipamentos
de proteção social de referência, no prazo de até cinco dias, com o
devido protocolo de recebimento;

g) comunicação imediata de cada acolhimento e desliga-
mento, gerado pelo sistema, ao Conselho Tutelar local, com o devido
protocolo de recebimento, no caso de adolescentes;

h) comprovação do recolhimento dos tributos e contribuições
estabelecidas na legislação vigente, no caso de entidade optante pelo
Sistema Integrado de Imposto e Contribuições das Microempresas de
Pequeno Porte (SIMPLES).

§ 1º São considerados documentos de identificação pessoal:

REVOGADO
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I - Carteira de identidade (RG);
II - Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desde que o

modelo apresente foto;
III - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
IV - Carteira profissional, desde que válida em todo o ter-

ritório nacional;
V - Passaporte; e
VI - Certificado de reservista.
§ 2º A entidade deverá providenciar a emissão de documento

de identificação de acolhido que não o possua, no prazo de até 30
(trinta) dias, sob pena de não recebimento do serviço prestado após
esse prazo.

§ 3º O documento emitido na hipótese do § 2º deverá ser
encaminhado juntamente com os documentos da prestação de contas
do mês imediatamente subsequente à data de sua entrada na en-
tidade.

§ 4º Em caso de acolhido analfabeto ou que não consiga
compreender os termos do acolhimento, é obrigatória a assinatura a
rogo no termo de adesão de que trata a alínea "c" do caput do
presente artigo, acompanhada de assinatura e cópia de documento
pessoal da testemunha.

§ 5º Considera-se mãe nutriz aquela que iniciar o acolhi-
mento quando o(a/s) filho(a/s) contar(em) com até um ano de idade
incompleto, hipótese em que poderá permanecer nessa condição até o
final de seu acolhimento.

§ 6º A ausência da certidão de nascimento de filho(a) de mãe
nutriz impede o ateste da nota fiscal, devendo a entidade providenciar
a emissão do documento e remessa de cópia à SENAD.

§ 7º Os documentos de que tratam as alíneas "b" a "g" do
caput deste artigo deverão ser remetido à SENAD no primeiro mês de
pagamento do acolhimento de determinado indivíduo, dispensando-se
seu envio nos meses subsequentes, enquanto perdurar, de forma inin-
terrupta, o acolhimento.

§ 8º No caso das alíneas f e g, as comunicações de des-
ligamento deverão constar da prestação de contas do mês subsequente
à sua ocorrência.

Art. 9º Em caso de indisponibilidade do SISCT ou impos-
sibilidade técnica de seu uso, devidamente comprovadas pela SE-
NAD, poderá ser autorizado o envio, por meio físico, da planilha com
a relação dos acolhimentos e dos documentos listados no art. 8º desta
Portaria.

Parágrafo único. A planilha enviada em meio físico deverá
ser assinada pelo representante da entidade e deverá conter:

a) o nome e o CPF do acolhido;
b) perfil da vaga (adulto, adolescente ou mãe nutriz);
c) data de nascimento do acolhido;
d) as datas de acolhimento na entidade, de adesão à vaga da

SENAD e de desligamento, quando houver;
e) o motivo do desligamento;
f) o número de dias de cada acolhimento;
g) o valor correspondente a cada acolhimento.
Art. 10. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasuras e em

letra legível, em nome do Fundo Nacional Antidrogas, inscrito no
CNPJ sob nº 02.645.310/0001-99, com a informação do número da
conta bancária, nome do banco e a respectiva agência de titularidade
da entidade contratada, contendo a descrição do serviço ("acolhi-
mento de pessoas com transtornos decorrentes de uso, abuso ou
dependência de substância psicoativa") e indicação do mês e ano de
referência da prestação do serviço.

Parágrafo único. É permitida a utilização de nota fiscal ele-
trônica.

Art. 11. O termo de adesão constante do anexo 5 dos editais
de chamamento público deverá ser assinado pelo acolhido na data em
que ocupar a vaga contratada pela SENAD.

Art. 12. O valor a ser pago pelos serviços de acolhimento
será calculado de acordo com os critérios fixados no presente ar-
tigo.

§ 1º Os dias de efetivo acolhimento serão considerados pelo
sistema, incluindo-se o dia da entrada e o dia da saída do acolhido,
independentemente de horário, no programa da SENAD.

§ 2º Na hipótese de o acolhimento ter início ou término,
consideradas todas as causas interruptivas, durante o mês de apu-
ração, o valor será calculado de forma proporcional aos dias de
efetivo acolhimento, obtido pela divisão do número de dias do mês de
apuração (28, 29, 30 ou 31) pelos dias em que se efetivou o serviço,
considerando-se o tipo de vaga ocupada.

§ 3º Em caso de novo acolhimento em vaga ocupada an-
teriormente, o pagamento somente será calculado a partir do dia
seguinte à desocupação da vaga.

§ 4º O valor a ser pago pelos serviços prestados será cal-
culado no momento da validação da planilha de acolhidos, no SISCT,
pelo Representante da entidade.

§ 5º Na hipótese do artigo 9º, aplicar-se-ão as mesmas regras
aqui estabelecidas, devendo ser utilizada, preferencialmente, a pla-
nilha fornecida pela SENAD.

Art. 13. Na hipótese de o acolhido atingir a maioridade
durante o período de acolhimento, a entidade deverá transferi-lo ime-
diatamente para vaga de adulto no dia em que completar 18 (dezoito)
anos.

§ 1º Na ausência de vaga de adulto contratada ou disponível,
o acolhido pode continuar vinculado à vaga de adolescente até à
vacância de vaga adequada, mas os valores serão calculados com base
em vaga de adulto.

§ 2º O sistema realizará a migração automática do acolhido
que se enquadrar na hipótese do caput, quando houver vaga de adulto
livre.

Das informações sobre os acolhidos
Art. 14. As entidades deverão preencher no sistema as in-

formações identificadas como obrigatórias para o cadastro dos aco-
lhidos, bem como novos acolhimentos e desligamentos.

§ 1º A identificação do acolhido deverá ser feita, prefe-
rencialmente, por meio de seu Cadastro de Pessoa Física - CPF.

§ 2º Caso o acolhido não possua CPF, seu registro na relação
de pessoas acolhidas deverá conter o número de outro documento de
identificação solicitado pelo sistema.

Art. 15. A SENAD é responsável pela guarda dos cadastros
dos acolhidos e registros de acolhimentos e desligamentos, e poderá
disponibilizá-los para outros órgãos com finalidade de fiscalização,
controle e pesquisa.

Art. 16. A entidade deverá preservar o sigilo das informações
relativas aos acolhidos, podendo, contudo, disponibilizá-las para fins
de prestação de contas a órgão público de controle e fiscalização, sem
a necessidade de autorização pela SENAD.

Do ateste e pagamento das notas fiscais
Art. 17. A nota fiscal. a relação de pessoas acolhidas e os

documentos que instruem a prestação de constas serão analisadas pelo
fiscal designado para o ateste dos serviços de acolhimento.

§ 1º Caso haja dúvida quanto à regularidade da nota fiscal
emitida, caberá ao fiscal do contrato realizar todas as diligências
necessárias junto à entidade e aos órgãos competentes, ocasião em
que o pagamento ficará suspenso até o devido saneamento.

§ 2º Em caso de inconsistências ou erros que impeçam a
liquidação da despesa, a nota fiscal será restituída à entidade.

§ 3º Não havendo inconsistências ou saneados os erros, o
fiscal atestará a nota fiscal.

Art. 18. Diante do ateste emitido na nota fiscal, caberá ao
Ordenador de Despesas autorizar o respectivo pagamento, observadas
as condições estabelecidas no presente artigo, além das demais nor-
mas aplicáveis à espécie.

§ 1º A cada pagamento, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação.

§ 2º Em caso de irregularidade, a SENAD adotará os se-
guintes procedimentos:

a) Envio de advertência, por escrito, para que a entidade, no
prazo de até 5 (cinco) dias, a contar de seu recebimento, prorrogáveis
por igual período, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apre-
sente sua defesa, nos termos da Instrução Normativa nº 2/2010, com
as inclusões e alterações das Instruções Normativas nº 1 e 5/2012 e
4/2013, todas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

b) Não havendo regularização, ou sendo a defesa consi-
derada improcedente, a SENAD comunicará os órgãos responsáveis
pela fiscalização da regularidade fiscal da entidade contratada;

c) Persistindo a irregularidade, será instaurado processo ad-
ministrativo com vistas à rescisão do contrato, assegurando-se à con-
tratada o direito ao contraditório e à ampla defesa.

§ 3º A constatação de irregularidades no SICAF não in-
terromperá o pagamento dos serviços efetivamente prestados, até
eventual decisão de rescisão contratual.

§ 4º Somente por motivo de economicidade, segurança na-
cional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pelo Secretário Nacional de Política
sobre Drogas, não será rescindido o contrato em execução com en-
tidade inadimplente no SICAF.

Art. 19. Fica revogada a Portaria SENAD/MJ nº 5, de 3 de
fevereiro de 2014.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Disposição Transitória
Artigo único. O uso do SISCT será obrigatório a partir do

dia 1º de setembro de 2015 para todas as entidades contratadas pela
SENAD.

VITORE ANDRE ZILIO MAXIMIANO

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço
orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Pa-
trimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará
no D.O.U., concedida à empresa FUNDAÇÃO EDUCACACIONAL
DE PATOS DE MINAS, CNPJ nº 23.354.848/0001-14 para atuar em
Minas Gerais.

SILVANA HELENA VIEIRA BORGES

ALVARÁ No- 2.367, DE 16 DE JUNHO DE 2015

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 2015/2297 - DELESP/DREX/SR/DPF/PI, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço
orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Pa-
trimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará
no D.O.U., concedida à empresa B. SOUSA & CIA LTDA, CNPJ nº
09.580.283/0001-62 para atuar no Piauí.

SILVANA HELENA VIEIRA BORGES

ALVARÁ No- 2.368, DE 16 DE JUNHO DE 2015

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 2015/2480 - DELESP/DREX/SR/DPF/SP, resolve:

Conceder autorização à empresa TREINAR CENTRO DE
FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA, CNPJ nº 10.476.847/0001-
09, sediada em São Paulo, para adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
5752 (cinco mil e setecentas e cinquenta e duas) Munições

calibre .380
1524 (uma mil e quinhentas e vinte e quatro) Munições

calibre 12
100000 (cem mil) Espoletas calibre 38
50000 (cinquenta mil) Estojos calibre 38
17500 (dezessete mil e quinhentos) Gramas de pólvora
100000 (cem mil) Projéteis calibre 38
VÁLIDO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DA-

TA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U.

SILVANA HELENA VIEIRA BORGES

ALVARÁ No- 2.418, DE 22 DE JUNHO DE 2015

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 2015/1772 - DELESP/DREX/SR/DPF/PA, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço
orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Pa-
trimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará
no D.O.U., concedida à empresa ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RE-
CREATIVA NASSAU, CNPJ nº 04.855.060/0001-47 para atuar no
Pará.

SILVANA HELENA VIEIRA BORGES

ALVARÁ No- 2.426, DE 22 DE JUNHO DE 2015

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 2015/2497 - DELESP/DREX/SR/DPF/PB, resolve:

Conceder autorização à empresa CAMPILAR AQUACUL-
TURA LTDA- EPP, CNPJ nº 17.407.781/0001-36, sediada na Pa-
raíba, para adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
2 (dois) Revólveres calibre 38
36 (trinta e seis) Munições calibre 38
VÁLIDO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DA-

TA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U.

SILVANA HELENA VIEIRA BORGES

ALVARÁ No- 2.469, DE 25 DE JUNHO DE 2015

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 2015/1778 - DPF/CAC/PR, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço
orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Pa-
trimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará
no D.O.U., concedida à empresa COAGRU COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL UNIÃO, CNPJ nº 77.198.794/0001-74 para
atuar no Paraná.

SILVANA HELENA VIEIRA BORGES

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE DE
SEGURANÇA PRIVADA

ALVARÁ No- 2.324, DE 12 DE JUNHO DE 2015

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 2015/2257 - DELESP/DREX/SR/DPF/SP, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço
orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Pa-
trimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará
no D.O.U., concedida à empresa ARTHUR LUNDGREN TECIDOS
S/A CASAS PERNAMBUCANAS, CNPJ nº 61.099.834/0001-90 pa-
ra atuar em São Paulo.

SILVANA HELENA VIEIRA BORGES

ALVARÁ No- 2.347, DE 15 DE JUNHO DE 2015

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 2015/1651 - DPF/UDI/MG, resolve:


