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Conselho Diretor
ATA

Ata da 475ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal –FAPDF. Às 17 horas do dia vinte e seis de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões,localizada no 3º andar, do Bloco B, na Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico - BIOTIC, reuniu-se oConselho Diretor desta Fundação,  sob a Presidência do Diretor-Presidente, Alessandro França Dantas.Registrou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Sônia Maria Alves de Medeiros, Superintendente daUnidade de Administração Geral (SUAG), Andrey Rank, Chefe da PROJUR e, Ludimila Gonçalves da Cruzque  atuou como Secretária.  Conferido  o  quórum regimental,  o  Diretor-Presidente  declarou  aberta  aReunião.  PAUTA 1 -  Aprovação de DOD, Análise Técnica de DOD, referente ao projeto Laboratórios BIM(“Building Informa on Modeling”) para realização de inovação tecnológica de projetos de engenharia civilno  Distrito  Federal,  assim como a  sua  disseminação  nos  diversos  órgãos  do  DF,  apresentado  sob  oprocesso SEI 00110-00002068/2019-68, pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do DistritoFederal  -  o Assessor Especial, Sr. Luiz Germano Guimarães Teixeira Junior relatou acerca do projeto, quese subdivide em três eixos prioritários, que compreenderiam o período de 2020 a 2022, sendo eles: I-Implantação de metodologia de trabalho para interoperabilidade de elaboração e fiscalização de obras, eprestação de contas no governo do Distrito Federal permi ndo a transparência e controle da sociedade;II-  Aplicação  de  ferramentas  tecnológicas  para  auxiliar  os  processos  de  trabalhos  definidos  pelametodologia  BIM  com  a  modernização  do  parque  tecnológico  atual  da  SODF;  III-  Criação  de  umlaboratório de referência mul disciplinar de difusão de conhecimento de projetos, execução de obra emanutenção com o  uso da  metodologia  BIM  que  permita  a  transferência  entre  órgão  e  governos  eins tuições de ensino. DELIBERAÇÃO:  O Conselho Diretor deliberou pela aprovação do projeto desde queeste seja adequado de forma a atender o disposto a Lei de Licitações (Lei nº 8.666). PAUTA 2 - Aprovaçãode DOD, Análise Técnica de DOD¸ sobre o Projeto desenvolvimento de metodologia para inspeção deviadutos  e  pavimentos  com  drones  e  inteligência  ar ficial,  apresentado  sob  o  processo  SEI00110-00002065/2019-24, pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal    -  OAssessor Especial, Sr. Luiz Germano Guimarães Teixeira Junior, relatou sobre o projeto que trata-se paradesenvolver ferramentas que auxiliem na avaliação de integridade estrutural de pontes e viadutos deconcreto, a par r do estudo de caso dos viadutos de concreto da rodoviária do Plano Piloto do DistritoFederal,  voltada  a  garan r  a  u lização  e  a  segurança  dessas  estruturas,  tendo  como  ferramentas  arealização e a segurança dessas estruturas, tendo como ferramentas a realização de ensaios de camponão  destru vos.  Monitoração  e  modelagem  computacional,  de  forma  que  posteriormente  possa  seraplicada pelos técnicos da Secretaria de Obra a demais obras de arte do Distrito Federal. DELIBERAÇÃO: OConselho Diretor deliberou pela aprovação do projeto desde que este seja adequado de forma a atendero disposto a Lei de Licitações (Lei nº 8.666). E para constar, eu, Ludimila Gonçalves da Cruz lavrei está ataque vai  por  mim assinada,  pelo  Diretor  Presidente  e  pelos  demais  membros  do Conselho,  após suaaprovação. Brasília - DF, 26 de novembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por ANDREY RANK VASCONCELOS- Matr. 1691070-2,Chefe da Procuradoria Jurídica, em 28/11/2019, às 17:17, conforme art. 6º do Decreto n°36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO FRANÇA DANTAS- Matr. 1692644-7,Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em 28/11/2019, às17:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no DiárioOficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS- Matr. 140358-3,Superintendente da Unidade de Administração Geral, em 29/11/2019, às 10:03, conforme art.6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do DistritoFederal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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