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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 PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº
012/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL – DPDF E A EMPRESA
PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
LTDA
PROCESSO N° 00401-00005792/2019-13.
Cláusula Primeira – Das Partes
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, neste ato denominada CONTRATANTE, com sede no
Setor de Indústria e Abastecimento, no Trecho n° 17, Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP: 71.200-219,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.219.624/0001-83, representada pela Exma. Sra. MARIA JOSÉ SILVA
SOUZA DE NÁPOLIS, na qualidade de Defensora Pública-Geral, portadora da Carteira de iden dade nº
385.941 SSP/DF e CPF nº 115.334.391-68, com delegação de competência prevista nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a empresa PROMOFOTO COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 00.546.952/0001-05 com sede em
SCN QD. 05 BLOCO "A" LJ. 62 - ED. BRASÍLIA SHOPPING, Brasília - DF, CEP: 70.715-900, representada
por HERACLIDES CAMBUY DE MAGALHÃES, portador da Carteira de Iden dade nº 327090 SSP/DF e CPF
nº 115.421.011-15, na qualidade de Sócio/ Procurador.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0003/2019 - SEPLAG, da Ata
de Registro de Preços nº 0006/2019 - SEPLAG e da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a aquisição de material de sinalização visual (crachás de iden ﬁcação
funcional), consoante especiﬁca o Edital de Pregão Eletrônico nº 0003/2019 - SEPLAG e a Ata de Registro
de Preços nº 0006/2019 - SEPLAG, que passam a integrar o presente Termo, conforme quadro abaixo:
Descrição

Marca

Quan dade

Valor
Unitário

Valor
Total

CRACHÁ,Material: PVC laminado, Dimensões: 5,40
x 8,50 cm (L x A), Caracterís cas: Cantos
arredondados, ﬂexível, resistente.

PROMOFOTO

3.100

R$ 1,99

R$
6.169,00

Cláusula Quarta - Da Forma e Regime de Execução
O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo o
disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Quinta - Da Forma de Fornecimento
5.1 O material deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias contados a par r das solicitações das
demandas que surgirem, conforme especiﬁcação con da no Edital de Pregão Eletrônico nº 0003/2019 SEPLAG, da Ata de Registro de Preços nº 0006/2019 - SEPLAG, facultada sua prorrogação nas hipóteses
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previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente jus ﬁcada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.
5.2 Considerando a economia aos cofres públicos e a logís ca da Contratada, os materiais deverão ser
solicitados pelos órgãos nas quan dades mínimas de 10 (dez) unidades.
5.3 Os produtos serão recebidos:
5.4 Provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior veriﬁcação da
conformidade do produto com a especiﬁcação; e
5.5 Deﬁni vamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, mediante termo
circunstanciado, após veriﬁcar que o produto entregue possui todas as caracterís cas consignadas, no
que tange a quan dade solicitada e qualidade do produto especiﬁcada, conforme Termo de
Referência/Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2019 - SRP-SCG.
5.6 Os materiais serão analisados visualmente quanto à coloração e aspecto geral, ocasião em que suas
medidas e demais informações serão confrontadas com as especiﬁcações estabelecidas no Termo de
Referência/Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2019 - SRP-SCG.
5.7 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.
5.8 O recebimento provisório ou deﬁni vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
serviço e/ou bem, nem a é coproﬁssional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
5.9 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.
5.10 Os materiais deverão possuir garan a mínima de três meses.
5.11 Cabe ao órgão Contratante fornecer as fotograﬁas no tamanho 3x4 digitalizada ou em papel, os
dados pessoais dos servidores, a numeração sequencial do sistema de segurança para ser impresso o
código de barras, quando couber.
5.12 As fotograﬁas originais deverão ser devolvidas ao Contratante.
Cláusula Sexta – Do Valor
O valor total do Contrato é de R$ 6.169,00 (seis mil e cento e sessenta e nove reais), devendo ser
atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei
Orçamentária Anual nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019, enquanto a parcela remanescente será custeada
à conta de dotações a serem alocadas no (s) orçamento (s) seguinte (s).
Cláusula Sé ma – Da Dotação Orçamentária
7.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 48101;
II – Programa de Trabalho: 03122600285179632;
III – Natureza da Despesa: 33.90.30.44;
IV – Fonte de Recursos: 100;
7.2 O empenho inicial é de R$ 6.169,00 (seis mil cento e sessenta e nove reais), conforme Nota de
Empenho nº 2019NE00194, emi da em 05/04/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade Es ma vo.
Cláusula Oitava – Do Pagamento
8.1 O pagamento será feito conforme as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
Distrito Federal, mediante apresentação de Nota Fiscal da empresa contratada, devidamente atestada
pelo Fiscal do Contrato.
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8.2 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
I Cer dão de regularidade de débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias (Cer dão Nega va de
Débito – CND ou Cer dão Posi va com Efeito de Nega va);
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 8.036/1990);
III Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
IV Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Posi va com Efeitos de Nega va, emi da pelo
Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando a
comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho. 16.2. O pagamento
será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
8.3 Passados 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 IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016.
8.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
8.5 Em caso de multa, esta será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do art. 65, §
8º, da Lei nº 8.666/1993 e será executada após regular processo administra vo, oferecido à contratada a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no ﬁcação,
nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/1993.
Cláusula Nona – Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, permi da a prorrogação
na forma da lei vigente.
Cláusula Décima – Da responsabilidade da Defensoria Pública do Distrito Federal
10.1 Fornecer as fotos e os dados dos servidores para a confecção dos crachás.
10.2 Fornecer a arte dos materiais conforme sua conveniência e oportunidade.
10.3 Fornecer as fotograﬁas no tamanho 3x4 digitalizada ou em papel, os dados pessoais dos servidores,
a numeração sequencial do sistema de segurança para ser impresso o código de barras.
10.4 Aprovar, previamente, o material a ser fornecido, conforme Anexo IV (modelos das artes dos itens,
com descrição técnica das fontes e cores) do Termo de Referência/Edital de Pregão Eletrônico nº
003/2019 - SRP-SCG.
10.5 Analisar, visualmente, quanto à coloração e aspecto geral, ocasião em que suas medidas e demais
informações serão confrontadas com as especiﬁcações estabelecidas neste Termo de Referência pela
área demandante.
10.6 Nomear Executor e suplente, quando necessário, dos quais serão incumbidos às atribuições con das
nas normas de execução orçamentária e ﬁnanceira vigente, e Lei de Licitações 8.666/1993.
10.7 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.
10.8 Permi r o acesso dos empregados da Contratada, devidamente iden ﬁcados, às suas instalações,
para entrega de aquisições deste objeto.
10.9 Promover através do executor do contrato ou responsável, o acompanhamento da entrega das
aquisições de acordo com as especiﬁcações e condições estabelecidas no Edital e Nota de Empenho.
10.10 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.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27032932&infra_siste…

3/6

28/05/2019

SEI/GDF - 22638229 - Contrato

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 Entregar os itens de acordo com as especiﬁcações constantes deste Termo de Referência não se
admi ndo quaisquer modiﬁcações sem a prévia autorização da Contratante.
11.2 Manter sigilo acerca dos dados dos servidores que foram fornecidos, sob pena de responder civil e
penalmente.
11.3 Devolver as fotograﬁas originais ao Contratante.
11.4 Subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, os
produtos em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, no prazo de 05 (cinco) dias corridos;
11.5 Manter, durante a execução do Contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
11.6 Não transferir a outrem, ou u lizar o presente contrato para qualquer outra operação ﬁnanceira, no
todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da Contratante, sob pena de rescisão contratual.
11.7 Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus ﬁca vas que serão objeto de apreciação
pela Contratante.
11.8 Atender, no prazo ﬁxado, todas as solicitações do Fiscal do Contrato.
11.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessárias,
em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, facultada a supressão além desse limite,
mediante acordo entre as partes.
11.10 Entregar os produtos em conformidades com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT.
11.11 Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais
como impostos, taxas, contribuições ﬁscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enﬁm, por todas as
obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à Contratante.
11.12 Garan r a qualidade dos itens, devendo subs tuir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
contratado em que for constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte inadequado, quando
da entrega.
11.13 Respeitar os termos es pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, o qual
proíbe conteúdo discriminatório contra mulher.
11.14 A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
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
O atraso injus ﬁcado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a
Contratada à multa prevista no Edital, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto nº
26.851/2006, facultada à Defensoria Pública do Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
Cláusula Décima Quarta - Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma
das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da
execução do Contrato.
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Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão Amigável
15.1 O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitação, 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.
15.2 É inexistente qualquer possibilidade de transferência à Defensoria Pública do 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).
Cláusula Décima Sexta – 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.
Cláusula Décima Sé ma – 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 Oitava – Do Executor
A Defensoria Pública do Distrito Federal designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Nona - Da Publicação e do Registro
A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oﬁcial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Defensoria
Pública do Distrito Federal.
Cláusula Vigésima – Do cumprimento aos Decretos 34.031/2012 e 5.448/2015
20.1 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, pelo telefone 08006449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº
330/2014PROCAD/PGDF).
20.2 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.
Cláusula Vigésima Primeira - Das Disposições Gerais
O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal
nº 8.883/94 e pela Lei Federal nº 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente,
aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
Cláusula Vigésima Segunda - 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
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
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Pela CONTRATADA:
HERACLIDES CAMBUY DE MAGALHÃES
Sócio/Procurador
PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Testemunhas:
José Carlos Alves de Lima
CPF: 359.234.071-91
Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 21/05/2019, às 15:16, 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 JOSÉ CARLOS ALVES DE LIMA - Matr.0241852-5,
Gerente de Orçamento e Finanças, em 21/05/2019, às 15:34, 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 24/05/2019, às 18:39, 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 HERACLIDES CAMBUY DE MAGALHÃES, RG 327090
SSP-DF, Usuário Externo, em 27/05/2019, às 08:51, 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= 22638229 código CRC= 663A5948.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45 - Bairro Zona Indústrial Guará - CEP 71200-219 - DF

00401-00005792/2019-13

Doc. SEI/GDF 22638229
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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

PRIMEIRO
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO Nº 012/2019, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL – DPDF E A EMPRESA
PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
LTDA.
PROCESSO nº 00401-00005792/2019-13.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, neste ato denominada CONTRATANTE, com sede no
Setor de Indústria e Abastecimento, no Trecho n° 17, Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP: 71.200-219,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.219.624/0001-83, representada pela Exma. Sra. MARIA JOSÉ SILVA
SOUZA DE NÁPOLIS, portadora da Carteira de iden dade nº 3.928.384 SSP/DF e CPF nº 515.403.712-04
na qualidade de Defensora Pública-Geral, com delegação de competência prevista nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a empresa PROMOFOTO COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 00.546.952/0001-05 com sede em
SCN QD. 05 BLOCO "A" LJ. 62 - ED. BRASÍLIA SHOPPING, Brasília - DF, CEP: 70.715-900, representada pelo
Sr. ADELSON MACEDO NEVES, portador da Carteira de Iden dade nº 1291936 SSP/DF e CPF nº
553.937.641-20, na qualidade de Gerente Comercial/ Procurador.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente Termo Adi vo obje va a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze)
meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, compreendendo o período de 27/05/2020 a
26/05/2021, man do o valor total de R$ 6.169,00 (seis mil e cento e sessenta e nove reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo Adi vo entra em vigor a par r da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi vo.
CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eﬁcácia deste Termo ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oﬁcial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Defensoria
Pública do Distrito Federal.
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Pela CONTRATANTE:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
Pela CONTRATADA:
ADELSON MACEDO NEVES
Gerente Comercial/ Procurador

Testemunhas:
Nome: Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72
Nome: Paula Regina da Costa Lima
CPF: 000.463.212-50

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 06/05/2020, às 14:09, 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 PAULA REGINA DA COSTA LIMA - Matr.0245107-7,
Assessor(a) Técnico(a), em 07/05/2020, às 08:56, 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 ADELSON MACEDO NEVES, Usuário Externo, em
09/05/2020, às 08:39, 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 11/05/2020, às 14:23, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 39680662 código CRC= 8929919F.
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