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

CONTRATO Nº 039/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF E A
EMPRESA CENTRA MÓVEIS S/A.
PROCESSO Nº 00401-00024914/2019-71

Cláusula Primeira – Das Partes
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF, com sede no SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA,
Brasília-DF, CEP 71.200-219, inscrita no CNPJ/MF nº 12.219.624/0001-83, doravante denominada CONTRATANTE,
representada pela Exma. Sra. MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS na qualidade de Defensora Pública-Geral,
portadora da Carteira de Iden dade nº 3.928.384 SSP/DF e CPF nº 515.403.712-04, com delegação de competência
prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a empresa CENTRA MÓVEIS
S/A doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 25.071.568/0001-24 estabelecida no Travessão Leopoldina, 3577,
Bairro São Cristóvão, Caxias do Sul - RS, CEP: 95.059-010, representada pelo Sr. VINÍCIUS PINA PINHEIRO, portador da
Carteira de Iden dade nº 5610034 SSP/MG, CPF nº 933.816.116-15, na qualidade de Procurador.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação, Pregão Eletrônico - SRP nº 47/2018 (30691958), da
Proposta (30847657) e da Lei nº 8.666 21.06.93.
Cláusula Terceira – Do Objeto
Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários incluindo a entrega, a montagem e a
instalação dos mobiliários para o Núcleo de Assistência Jurídica em Defesa do Consumidor – NAJ – Defesa do
Consumidor e SEDE da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme a quan dade e especiﬁcação técnica
estabelecidas no Edital de Licitação, Pregão Eletrônico - SRP nº 47/2018 (30691958), da Proposta (30847657) que
passam a integrar o presente Termo, conforme quadro demonstra vo abaixo:

ARP n°
47/2018

ITEM

GRUPO

DESCRIÇÃO

QUANT

VL.
UNIT.

VL. TOTAL.

115

07

Armário Alto Duas Portas (800x500x1600mm)

100

930,00

93.000,00

116

07

Armário Extra-Alto Duas Portas
(800x500x2100mm)

40

1.189,00

47.560,00

126

08

Cadeira Empilhável em Polipropileno Sem
Braços )

150

258,00

38.700,00

TOTAL

179.260,00

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento
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4.1 A CONTRATADA terá o PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA de 30 (trinta) dias corridos para os itens ofertados, a contar
da no ﬁcação de emissão da Nota de Empenho ou encaminhamento desta em anexo a comunicado por correio
eletrônico (e-mail).
4.2 O LOCAL DE ENTREGA dos materiais será no Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa do Consumidor, situado no
Setor Comercial Norte-SCN, Quadra 01, conjunto G - Ed. Esplanada Business – térreo, em Brasília/DF ou na SEDE da
DPDF, no horário de 08 as 18h, de segunda a sexta-feira, mediante AGENDAMENTO PRÉVIO DE DATA E HORÁRIO PARA
A ENTREGA, junto à Gerência de Compras/DIAP/SUAG/DPDF.
4.3 O agendamento que trata o item anterior se dará por comunicado em correio eletrônico ou comunicação escrita,
entregue pessoalmente mediante recibo/protocolo à Gerência mencionada, no endereço da Sede da Defensoria
Pública do DF, situada no SIA Trecho 17, Rua 07 lote 45 – Brasília/DF, sendo o agendamento conﬁrmado ou reagendado
pela Defensoria igualmente por correio eletrônico ou comunicação escrita.
4.4 A CONTRATANTE designará executor ou comissão para recebimento dos bens fornecidos, observado o disposto no
art. 69 da Lei nº 8.666/1993, que receberão o objeto contratado mediante termo circunstanciado, nas seguintes
etapas:
4.4.1 Recebimento Provisório, por executor previamente designado, no ato de entrega dos bens, mediante a veriﬁcação
da conformidade dos materiais à discriminação constante na Nota Fiscal e na Proposta contratada, fazendo constar da
mesma a data de recebimento e eventuais irregularidades observadas;
4.4.2 Recebimento Deﬁni vo, decorridos 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, ou da comunicação da
CONTRATADA do cumprimento das irregularidades apontadas no primeiro recebimento, efetuado por comissão
previamente designada, mediante a veriﬁcação da conformidade dos materiais entregues, a sua perfeita montagem,
funcionamento e desempenho, atestando o saneamento das irregularidades eventualmente apontadas no
Recebimento Provisório.
4.5 Os materiais serão aceitos e pagos somente após as constatações de suas caracterís cas, consoante às ofertas e das
condições de uso, bem como da aceitabilidade, podendo ser solicitadas subs tuições, conforme preceitos
estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.
4.6 No caso de esgotamento de mercado do material ofertado na ocasião da licitação, ou a adjudicatária es ver com
diﬁculdades para efetuar as entregas dos mesmos, poderão ser aceitos como opções para possíveis subs tuições,
aqueles que comprovadamente possuírem qualidades e rendimentos SUPERIORES aos ofertados, desde que
previamente analisados e autorizados pela CONTRATANTE.
4.7 Qualquer reincidência de desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pelo servidor ou comissão, em
quaisquer das fases de recebimento, acarretará o não-recebimento, sendo que o servidor ou comissão discriminará em
termo circunstanciado, em 02 (duas) vias, as irregularidades encontradas em reincidência, ﬁcando a CONTRATADA com
o recebimento de uma das vias para as devidas providências, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigação,
cien ﬁcada de que está passível das penalidades cabíveis.
4.8 Em caso de conformidade, o servidor ou comissão liberará o pagamento e emi rá o aceite deﬁni vo do objeto em
termo circunstanciado, em 2 (duas) vias, também assinado por representante da CONTRATADA, que receberá uma via
do referido termo.
4.9 O recebimento provisório ou deﬁni vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança com relação ao
objeto contratado, nem é co-proﬁssional pela perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.
Cláusula Quinta – Do Valor
O valor total do Contrato é de R$ 179.260,00 (cento e setenta e nove mil e duzentos e sessenta reais), devendo a
importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº
6.254 de 09/01/2019.
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 48101
II – Programa de Trabalho: 03.122.6002.8517.9632 - Manutenção dos Serviços Administra vos Gerais da Defensoria
Pública do Distrito Federal e 14.422.6211.4220.0017 - Gestão de Recursos de Fundos/ Fundo de Defesa dos Direitos do
Consumidor
III – Natureza da Despesa: 44.90.52.42
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IV – Fonte de Recursos: 100 e 171
6.2 Os empenhos são de R$ 113.360,00 (cento e treze mil trezentos e sessenta reais), conforme Nota de Empenho
2019NE00614, emi da em 11/11/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário, e de R$ 65.900,00 (sessenta
e cinco mil e novecentos reais), conforme Nota de Empenho 2019NE00615, emi da em 11/11/2019, sob o evento nº
400091, na modalidade Ordinário.
Cláusula Sé ma – Do Pagamento
7.1 O pagamento rela vo ao objeto desta licitação será realizado por meio de Ordem Bancária, ocorrendo o
adimplemento da obrigação contratual, segundo o valor constante da nota ﬁscal/fatura, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, e será efetuado em até 30 dias contados da apresentação do referido documento, desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
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), os pagamentos serão 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 agência
onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto Distrital nº 32.767/2011.
7.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias, contado da data ﬁnal do período
de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos
mencionados no item 7.11.
7.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este
ato à veriﬁcação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efe vamente prestados,
observados os procedimentos deﬁnidos no Anexo XI, da IN_MPDG nº 05/2017, por determinação do Decreto nº
38.934/2018.
7.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos per nentes à contratação, ou ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação ﬁnanceira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
7.6 Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das condições exigidas para
habilitação poderá ser concedido um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações, quando não se
iden ﬁcar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.
7.7 Não sendo regularizada a situação da CONTRATADA no prazo concedido, ou nos casos em que iden ﬁcada má-fé, se
não for possível à realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores re dos cautelarmente serão
depositados junto à Jus ça do Trabalho, com o obje vo de serem u lizados exclusivamente no pagamento de salários e
das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
7.8 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:
1. Não produziu os resultados acordados;
2. Deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
3. Deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço
7.9 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para pagamento.
7.10 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
7.11 A CONTRATADA, para efeito de pagamento, apresentará os seguintes documentos:
7.11.1 Cer dão de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela Caixa Econômica
Federal – CEF, devidamente atualizado;
7.11.2 Cer dão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio da CONTRATADA;
7.11.3 Cer dão de Débitos Rela vos a Créditos Tributários Federais e à Dívida A va da União expedida pela
Fazenda Nacional (PGFN);
7.11.4 Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT.
7.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
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prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
7.6 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per nentes e necessários para garan r o
recebimento de seus créditos.
7.7 Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administra vo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório.
7.8 Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.
7.9 Somente por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em
execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF.
7.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista
no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993.
7.11 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as a vidades de prestação de
serviços previstas no §5º-C, do ar go 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ﬁcará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oﬁcial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.12 O pagamento será efetuado de acordo com as normas de execução orçamentária e ﬁnanceira prevista no Decreto
Distrital nº 32.598/2010 e alterações posteriores.
7.13 Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação “pro
rata tempore” do INPC.
7.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira devida pela CONTRATANTE, entre a data do
vencimento e o efe vo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a par r da sua assinatura.
Cláusula Nona – Da garan a
O prazo de garan a dos materiais será on site pelo período de 3 (três) meses contados da data do recebimento
deﬁni vo pela CONTRATANTE, além do suporte técnico necessário ao ﬁel cumprimento do objeto contratado.
Cláusula Décima – Da responsabilidade da Defensoria Pública do Distrito Federal
10.1 Responder 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 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
10.3 Veriﬁcar minuciosamente, no prazo ﬁxado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especiﬁcações constantes do Edital e da proposta, para ﬁns de aceitação e recebimento deﬁni vo;
10.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriﬁcadas no objeto
fornecido, para que seja subs tuído, reparado ou corrigido;
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10.5 Acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor
especialmente designado;
10.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
10.7 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 Efetuar o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.
11.2 Responder pelos danos causados por seus agentes.
11.3 Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
11.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especiﬁcações, prazo e local constantes neste
instrumento contratual, acompanhado da respec va nota ﬁscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garan a ou validade;
11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar gos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
11.1.3. Subs tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo ﬁxado no Termo de Referência, o objeto com avarias
ou defeitos;
11.1.4. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
mo vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
11.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
11.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
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.
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades
13.1 O atraso injus ﬁcado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à
multa prevista no Edital, descontada da garan a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art.
87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
13.2 A contratada sujeitar-se-á a aplicação das sanções administra vas, previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e nº
10.520/2002, regulamentadas pelo Decreto Distrital nº 26.851/2006.
13.3 Os valores das multas corresponderão aos seguintes percentuais, conforme Decreto Distrital nº 26.851/2016:
13.3.1 Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão
contratante, por atraso injus ﬁcado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, a 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 ar go;
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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;
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."
Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes e a
anuência da outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do
Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
15.1 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 no art. 78 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.
15.2 Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administra va pela inexecução total ou
parcial do contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme inciso IX, do art.
55 c/c art. 77 da Lei 8.666/1993.
Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos da CONTRATADA para com a Defensoria Pública do 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.
Cláusula Décima Sé ma – Do Executor
A Defensoria Pública do Distrito Federal, designará Comissão para Executar o Contrato, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro
A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Defensoria Pública do Distrito
Federal, no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data.
Cláusula Décima Nona - Das Disposições Gerais
Aplica-se a Lei nº 10.520/2002 à execução do contrato e especialmente aos casos omissos.
Cláusula Vigésima – Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do presente
Contrato.
Pela CONTRATANTE:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral

Pela CONTRATADA:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=36801367&infra_siste…
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VINICIUS PINA PINHEIRO
Procurador

Testemunhas:
Nome: Dogival Menezes Junior
CPF: 489.052.915-20
Nome: Sávio Henrique Geraldo da Mota
CPF: 016.803.851-00

Documento assinado eletronicamente por DOGIVAL MENEZES JÚNIOR - Matr.0242727-3,
Gerente de Contabilidade, em 12/11/2019, às 13:13, 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 SÁVIO HENRIQUE GERALDO DA MOTA Matr.0243693-0, Assessor(a) Técnico(a), em 12/11/2019, às 13:15, 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 MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 12/11/2019, às 14:32, 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 Vinicius Pina Pinheiro, Usuário Externo, em
13/11/2019, às 09:24, 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= 31282805 código CRC= 20131A3E.
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