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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 03/2020 SETUR-DF, QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO
FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, E A EMPRESA
UEDAMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA EPP, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 08/2002.
SIGGO nº: 040579
Processo SEI-GDF nº 04009-00000174/2020-69
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - SETUR, inscrita no
CNPJ nº. 33.143.334/0001-73, com sede no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, SDC, Eixo Monumental, Lote 5,
Ala Sul – 1º andar – CEP 70.070.350, Brasília/DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo
Sr. ADRIANO GUEDES FERREIRA, brasileiro, portador do RG nº 1.847.750 SSP/DF, e inscrito no CPF nº 862.974.651-34,
na qualidade de Subsecretário de Administração Geral, com delegação de competência prevista no art. 3º, inc. X da
Portaria nº 53, de 29 de novembro de 2019 publicado no DODF nº 239, de 17/12/2019, e do outro lado, a empresa
a UEDAMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP, CNPJ nº 00.543.061/0001-03, com sede na A.D.E,
conjunto 02, lotes 20/21, Loja 01, Águas Claras/DF, CEP: 71.906-250, Telefone: (61) 3399-1222, e-mail:
uedamacomercio@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. DOUGLAS
BERNARDI RODRIGUES BORGES, brasileiro, portador da CI nº 1.795.233 – SSP/DF e do CPF nº 838.626.251-68, na
qualidade de representante legal.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 0064/2019 (34722211) da Ata
de Registro de Preços nº 9019/2019 (34722054) e da Autorização SRP nº 400/2020 (35305717) e com as demais
disposições da Lei nº. 8.666/1993, da Lei 10.520/2002 e do Decreto Federal 5.450/2005.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

O contrato tem por objeto aquisição de material de consumo de gêneros alimen cios (açúcar - pacotes de 2kg), para
fornecimento parcelado, a ﬁm de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Turismo, consoante especiﬁca o
Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 0064/2019 (34722211) da Ata de Registro de Preços nº
9019/2019 (34722054) e da Autorização SRP nº 400/2020 (35305717), que passam a integrar o presente Termo.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DO FORNECIMENTO

4.1. Os materiais, objeto deste Contrato, deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados
a par r da assinatura do instrumento de contrato.
4.2. O fornecimento poderá ser efetuado em remessas parceladas conforme especiﬁcado pela SETUR e deverão
serem entregues na Diretoria de Logís ca localizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Endereço: Setor
de Divulgação Cultural, Lote 5, Ala Sul, 1° Andar - Eixo Monumental - CEP 70070-350.
4.3. A embalagem dos produtos deverá ser atóxica, limpa e íntegra, ou seja, sem rasgos, sem amassados, sem trincas,
sem quebras e outras imperfeições. O alimento não deve estar em contato direto com papelão, jornal, revistas, papel
ou plás co reciclado ou outro material não higiênico ou impróprio para embalar alimentos e sem outras injúrias que
comprometam o acondicionamento adequado do produto. Os pacotes deverão possuir embalagem secundária de
plás co, próprio para alimentos.
4.4. Na rotulagem deverá constar o nome e composição do produto, data de fabricação, nº do CNPJ, nome e endereço
do fabricante, condições de armazenamento e quan dade.
4.5. O veículo de transporte deve estar sempre limpo para garan r a integridade e qualidade do produto; ser po
"baú" ou, no mínimo, deve ser coberto com uma lona, apresentando carroceria fechada e ainda:
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4.5.1. Ter compar mento de carga limpo, sem odores e pontas (lascas e pregos) que possam comprometer a
integridade das embalagens;
4.5.2. O piso da carroceria deve estar isento de frestas e buracos para evitar a passagem de umidade e poeira;
4.5.3. O veículo deve ser u lizado exclusivamente para o transporte de alimentos, ou seja, não será permi do o
transporte simultâneo de pessoas, animais, materiais de limpeza, cargas tóxicas, gás de cozinha e outros produtos de
qualquer natureza.
4.6. Os produtos serão recebidos:
I - Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior veriﬁcação da conformidade do produto com a especiﬁcação
constante do presente termo; e
II - Deﬁni vamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par r do recebimento provisório, após
veriﬁcação de sua compa bilidade com as especiﬁcações descritas no Termo de Referência e sua consequente
aceitação mediante emissão de Termo de Recebimento Deﬁni vo, assinado pelas parte, conforme este Termo de
Referência/edital.
4.7. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais possuem vícios aparentes ou redibitórios ou
estão em desacordo com as especiﬁcações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso
o pagamento, até que sanado o problema.
4.8. Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por prazo não superior a 7
(sete) dias corridos. Deverá ser feito por escrito, jus ﬁcadamente, antes de seu vencimento, comprovando que não
houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual.
4.9. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os materiais possuem vícios aparentes ou redibitórios ou
estão em desacordo com as especiﬁcações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso
o pagamento, até que sanado o problema.
4.10. O recebimento provisório ou deﬁni vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço
e/ou bem, nem a é co-proﬁssional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
por este instrumento.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. Os preços unitários e totais que cons tui o objeto deste contrato são os seguintes:
ITEM

2

DESCRIÇÃO
AÇÚCAR,Apresentação: cristal, 1ª qualidade, Embalagem: primária
plás ca transparente, Prazo de validade: mínima de 11 meses a
par r da entrega do produto, Caracterís cas Adicionais: não será
permi da a presença de dióxido de enxofre (SO2) na análise ﬁnal do
produto (Resolução 04/88 - CNS/MS de 24/11/1988, Unidade De
Fornecimento: pacote de 02 kilogramas - Unidade: pacote

QTDE

VALOR
UNT.

VALOR

420

R$ 3,19

R$ 1.339,80

Código do Item: 3.3.90.30.07.10.0015.000014- 01
Valor Total R$ 1.339,80
5.2. O valor total do contrato é de R$ 1.339,80 (um mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos),
procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual - LOA nº 6.482, de 09 de janeiro de 2020.
6.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I. Unidade Orçamentária: 27.101 - Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal
II. Programa de Trabalho: 27.122.6002.8517.0123 - Manutenção de Serviços Administra vos Gerais
III. Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo
IV. Fonte de Recursos: 120 - Diretamente Arrecadados
6.2. O empenho inicial é de R$ 1.339,80 (um mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), conforme Nota de
Empenho 2020NE00056, emi da em 17.02.2020, sob o evento 400091, na modalidade 03-Global.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação,
devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
7.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
I. Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciários e às de Terceiros, expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02.05.2007), observado o disposto no
art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.04.2007;
II. Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF - Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
II. Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
IV. Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011,
visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho.
7.2. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$
5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em
nome do beneﬁciário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta
corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767/2011.
7.3. O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária – OB, junto ao Banco de Brasília S.A., em Brasília-DF,
ou tratando-se de empresa de outro Estado que não tenha ﬁlial ou representação no Distrito Federal, junto ao banco
indicado, conforme Decreto nº 32.767/2011, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data de apresentação
pela Contratada da documentação ﬁscal correspondente e após o atestado da ﬁscalização da SETUR.
7.4. A retenção dos tributos não será efe vada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de
que ele é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte –SIMPLES.
7.5. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente
devolvidos à Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. Os
documentos de cobrança, escoimados das causas que mo varam a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a par r da data de sua assinatura.
8.2. Caso o Contrato seja assinado de forma eletrônica, considerar-se-á para efeito de início da vigência, a data em
que o úl mo signatário do Termo assinar.
9.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS

9.1. O materiais constantes do Termo de Referência terão a garan a mínima prevista na Lei nº 8.078/1990 - Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, o qual se inicia a par r do recebimento deﬁni vo, sendo que prevalecerá a
garan a oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao estabelecido pela norma citada.
9.2. Para os itens que possuem prazo de validade, os materiais entregues, deverão ser de, no mínimo 75%, do prazo
total de validade previsto por cada produto, por ocasião de sua entrega.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

10.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
10.2. Nomear Comissão, Executor e suplente do Contrato, quando necessário, dos quais serão incumbidos às
atribuições condas nas normas de execução orçamentária e ﬁnanceira vigente, e Lei de Licitações nº 8.666/1993.
10.3. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela contratada, conforme cronograma de desembolso, de
acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, após o
atesto e aprovação das aquisições.
10.4. Permi r o livre acesso dos empregados da Contratada às suas instalações, para entrega dos materiais deste
Termo de Referência.
10.5. Promover através do executor do contrato ou responsável, o acompanhamento da entrega dos materiais de
acordo com as especiﬁcações e condições estabelecidas no Edital, Contrato e Nota de Empenho.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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11.1. A Contratada ﬁca obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
I. até o quinto dia ú l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes
da execução do Contrato;
II. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, ﬁscais e comerciais; e
a. Garan r a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, bem como efetuar a imediata subs tuição,
às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a comunicação da Administração, de qualquer
produto entregue, que não esteja de acordo com as especiﬁcações ou em relação ao qual, posteriormente, não
obstante os testes realizados, venha a se constatar qualquer adulteração ou vício;
b. Zelar e garan r a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com os parâmetros
de qualidade ﬁxados e exigidos pelas normas técnicas per nentes, expedidas pelo poder Público;
c. Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se
pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto;
d. Responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais encargos
decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato;
e. Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por
marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas;
11.2. Cons tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da contratação.
11.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
11.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação.
11.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários, nos termos
do Art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993.
11.6. Cons tuem demais obrigações da CONTRATADA, as exigências estabelecidas no item 14 do Termo de Referência
- Anexo I do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 0064/2019 (34722211).
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com amparo no art.
65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modiﬁcação do objeto.
12.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização ﬁnanceira,
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec vo
valor, dispensa a celebração de aditamento.
12.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, assim como pela recusa injus ﬁcada em re rar a
nota de empenho, garan da a prévia defesa, a empresa vencedora ﬁcará sujeita às sanções previstas no art. 87, da Lei
nº 8.666/93 e multas previstas no Decreto Distrital nº 26.851/2006 e suas alterações, nos percentuais descritos a
seguir:
I. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e
nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo
ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;
III. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega,
sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;
IV. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o contrato ou re rar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente; e
V. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula
do contrato, exceto prazo de entrega.
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13.2. A Contratada poderá ser aplicada suspensão temporária para par cipar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses;
13.3. Poderá ainda, ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, quando a empresa, sem
justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas, pra cando falta grave, dolosa ou reves da de má-fé. A
declaração de inidoneidade terá efeito enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no subitem anterior.
13.4. As multas aplicadas deverão ser recolhidas diretamente à conta corrente da Contratante, no prazo de quinze
dias corridos, contados da publicação do ato de punição. Não ocorrendo o pagamento, a Contratante promoverá,
mediante prévio procedimento administra vo, desconto nos pagamentos eventualmente devidos à Contratada, ou da
garan a oferecida. Fica ressalvado o direito da Contratante de exigir o valor judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º,
do art. 86, da Lei nº 8.666/93, caso venha a ser necessário.
13.5. Em qualquer caso, a Contratada será no ﬁcada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da no ﬁcação.
13.6. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela
Contratada deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
13.7. As penalidades previstas neste termo de referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumula vamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do
Consumidor – Lei nº 8.078/1990.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

14.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, bastando,
desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do art. 79, II, da Lei nº 8.666/93, mediante
manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso
normal da execução do Contrato.
14.2. É inexistente qualquer possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos
trabalhistas, ﬁscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos pela empresa contratada, bem como a
inexistência de formação de vínculo emprega cio entre os empregados desta e a Administração, nos termos do art.
71, § 1º da Lei nº 8.666/93. (Parecer 016/2015 PRCON/PGDF).
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec vo processo, na
forma prevista no Edital, observado o disposto nos arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às
consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A va e
cobrados mediante execução na forma da legislação per nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão
unilateral do Contrato.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Turismo/SETUR, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento, na Imprensa Oﬁcial, até o quinto dia
ú l do mês subsequente de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro pela Secretaria de Estado
de Turismo do Distrito Federal, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS 34.031/2012 E 5.448/2015

19.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo
telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF).
19.2. Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido o uso ou emprego de
conteúdo discriminatório, rela vo às hipóteses previstas no art. 1º do mencionado diploma legal, podendo sua
u lização ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
20.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=41858007&infra_sistem…
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SEI/GDF - 35766419 - Contrato

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do presente
Contrato.
E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo lavrado e assinado pelas
partes.
Pelo Contratante:

ADRIANO GUEDES FERREIRA
Subsecretário de Administração Geral
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
Pela Contratada:
DOUGLAS BERNARDI RODRIGUES BORGES
UEDAMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP
Representante Legal
Documento assinado eletronicamente por ADRIANO GUEDES FERREIRA - Matr.0275849-0,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 18/02/2020, às 12:36, 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.
Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS BERNARDI RODRIGUES BORGES, Usuário
Externo, em 19/02/2020, às 11:23, 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.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 35766419 código CRC= 92ADE1E8.
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