
 
 

PAUTA DA 30ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA DIRETORIA 

COLEGIADA DE 2018 – 528ª REUNIÃO GERAL 
 

DATA: 20/09/2018 

LOCAL: Auditório - Edifício Sede da Adasa, no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, 

Sobreloja, Ala Norte - Brasília/DF. 

INÍCIO: 10 horas. 
 

Caso haja interesse de algum Superintendente/Chefes em reunir-se com a Diretoria 

antes da Reunião, favor agendar com a Secretaria Geral. 
 

RITO 

a. Início – Diretor Presidente verifica quórum e abre a reunião; 

b. Aprovação da ata da reunião anterior; 

c. Chamamento dos assuntos pela Secretaria Geral; 

d. Leitura do relatório pelo Relator; 

e. Apresentação Técnica por parte das Superintendências/Serviços (se houver); 

f. Sustentação oral – público externo (se houver); 

g. Pronunciamento do Ouvidor; 

h. Pronunciamento do Serviço Jurídico; 

i. Leitura do voto do Relator; 

j. Debate entre os Diretores; 

k. Apuração dos votos em ordem inversa de antiguidade (Dr. Jorge Werneck Lima, Dr. José Walter 

e Dr. Israel); 

l. Pedido de vistas ou Retirar o Processo de Pauta (até antes da proclamação do resultado da votação);  

Proclamação do resultado. 

 

RELAÇÃO DOS ASSUNTOS DOS AGENTES DO SETOR DE ÁGUAS, ENERGIA E 

SANEAMENTO BÁSICO - (pública) 
 

1. Processo SEI nº 00197-00003554/2018 - Recurso interposto pelo usuário Sr. João Soares 

dos Santos, em face a decisão proferida, em última instância, pela Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal – CAESB, em manter a aplicação de penalidade, conforme 

estabelecido pela Resolução Adasa nº 03, de 13 de abril de 2012, referente ao Processo CAESB nº 

092.003.651/2017, que versa sobre à intervenção indevida no poço de visita (PV). 

Área Responsável: SAE. 

Relator: Diretor Israel Pinheiro Torres. 

 

2. Processo SEI nº 00197-00003698/2018 - Recurso interposto pelo usuário Sr. Armando A. 

dos Santos, em face a decisão proferida, em última instância, pela Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal – CAESB, em manter a aplicação de penalidade, conforme 

estabelecido pela Resolução Adasa nº 03, de 13 de abril de 2012, referente ao Processo CAESB nº 

092.000.807/2018, que versa sobre intervenção indevida no ramal predial. 

Área Responsável: SAE. 

Relator: Diretor Israel Pinheiro Torres. 

 

3. Processo SEI nº 0197-000.822/2017 - Reclamação do usuário Sr. Laerte Rodrigues de 

Sousa referente a reclassificação de seu imóvel para a categoria normal, quando após vistoria da 

CAESB, obteve 140 pontos, sendo que sua classificação deveria ser popular. 

Área Responsável: OUV. 

Relator: Diretor José Walter Vazquez Filho. 



 
 

 

4. Processo SEI nº 0197-000766/2017 - Recurso interposto pela usuária Sra. Carolina Schmidt 

de Oliveira Caldas, em virtude da negativa da CAESB em cumprir o disposto no posicionamento da 

Ouvidoria da Adasa, que se manifestou no sentido de que a Concessionária devesse proceder o 

refaturamento da fatura relativa ao mês de outubro de 2016, após a realização da troca do 

hidrômetro pela própria CAESB. 

Área Responsável: OUV. 

Relator: Diretor Israel Pinheiro Torres. 

 

5. Processo SEI nº 00197-00002843/2018 - Homologação do certame referente ao Pregão 

Eletrônico nº. 05/2018, que versa sobre a contratação de empresa para a prestação de serviços de 

aquisição de 03 (três) veículos aéreos não tripulados (VANT), de acordo com as especificações, 

quantidades e condições de fornecimento definidas neste documento, compreendendo a garantia de 

no mínimo 06 (seis) meses, tendo em vista a adjudicação de seu objeto, pela pregoeira, em favor da 

empresa Major Serviço e Comércio LTDA – ME, CNPJ nº 24.395.780/0001-84. 

Responsável: Pregoeira. 

Relator: Diretor José Walter Vazquez Filho. 

 

6. Processo SEI nº 0197-000737/2016 - Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2016, 

celebrado entre a Adasa e a empresa CONNEC Telecomunicações e Informática Ltda., que versa 

sobre a prestação de Serviços de Manutenção Técnica, compreendendo incidentes e serviços de 

manutenção periódica de ramais telefônicos da Central Privativa de Comutação Telefônica – CPCT 

da Adasa, cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, compreendido o 

período de 11 de outubro de 2018 a 10 de outubro de 2019, bem como o reajuste de preços. 

Área Responsável: STI. 

Relator: Diretor José Walter Vazquez Filho. 

 

7. Processo SEI nº 0197-000240/2015 - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 07/2015 

celebrado com o Produtor de Água no Pipiripau Sr. Daniel José Pires, que versa sobre alteração 

contratual, devido a retificação do projeto individual de propriedade do referido produtor, vinculado 

ao Edital n° 01/2012. 

Área Responsável: UGP PIPIRIPAU/SAF. 

Relator: Diretor Israel Pinheiro Torres. 

 

8. Processo SEI nº 00197-00000287/2018 - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 09/2018 

celebrado com o Produtor de Água no Pipiripau Sr. Elaine Vasconcelos Silva, que versa sobre 

alteração contratual, devido a retificação do projeto individual de propriedade do referido produtor, 

vinculado ao Edital n° 01/2017. 

Área Responsável: UGP PIPIRIPAU/SAF. 

Relator: Diretor Israel Pinheiro Torres. 

 

9. Processo SEI nº 00197-00003730/2018 – Aprovação prévia da minuta de Resolução que 

tipifica as infrações e estabelece as penalidades a serem aplicadas aos prestadores de serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no âmbito do Distrito Federal, a ser 

encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU para conhecimento e contribuições pertinentes, 

e que deverá ser submetido à audiência pública. 

Área Responsável: SRS. 


