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CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N° 017/2017, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL — DPDF E VOETUR
TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOS
TERMOS DO PADRÃO N.° 01/2002.
PROCESSO n° 0401.000.592/2017.

ÕiiÁUSULA PRIMEIRA Das Partes
1.1. A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL — DPDF, com sede no
SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45— SIA, Brasilia-DF, CEP 71.200-219, inscrita no
CNPJ/MF n° 12.219.624/0001-83, doravante denominada CONTRATANTE,
representada pelo seu Defensor Público-Geral Dr. Ricardo Batista Sousa, portador
da Carteira de Identidade n° 1.202.594 SSP/DF e CPF n° 516.733.201-04,
consoante competência originária prevista na Lei Complementar n° 80, de 12 de
janeiro de 1994, e ainda na Lei Complementar n° 828, de 26 de julho de 2010, em
sua nova redação dada pela Lei Complementar ti° 908/2016; bem como consoante a
delegação de competência prevista': nas- Normas de'llanejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade,do Distrito Federal;e ,a.empresa VOETUR
TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com sede no SC/N: Qúadra 05, Bloco A50, Sala 417, Parte "L", Edifício Brasília Shopping and Tower's, Asa'Norte, BrasíliaDF, CEP: 70.715-900, inscrita no CF/DF n° 0730822400142 / e no, CNPJ n°
01.017.250/0001-05, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato
representada por Nathália Reis de Sá, n-a qualidade de procuradora, podadora da
Cadeira de Identidade n°2.685.104 SSP/DF.e CPF n° 028.466.721-80.
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2.1. A aquisição obedecerá ao' estipulado neste Contrato, bem como as
obrigações assumidas nos documentos listados abaixo 'e que, indeOendentemente
de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste ContralO:
.
iEdital de Licitação Pregão Eletrônico n°030/2017 - SCG/SEPLAG (fls.16/27);
Ata de Registro de Preços n°0028/2017 - SCG/SEPLAG (fls. 28/31j; e
Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores; Decretod:Pederal n° 3.555/2000;
Lei Federal n° 10.520/2002; Decreto -Distrital n° 23.460k002;, Decreto Federal n°
5.450/2005; Decreto Distrital n° 26.851/2006; Decreto .Federal n° 7.892/2013
alterado pelo decreto n° 8.250/2014 e Decreto Distrital n° 36.519/2015 alterado pelo
Decreto n° 37.883/2016.
CLÁUSULA=23i- Do Objeto
3.1. O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de agenciamento de
viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e
DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
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cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais,
consoante especificam os documentos citados na Cláusula Segunda, que passam a
integrar o presente Termo.
PrAUSULA-QUARTA - Da Forma de Fornecimento e Regime de Execução
4.1. O Contrato será executado de forma indireta sob o regime de preço unitário,
segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n°8.666/1993.
PrAUSULAQUINTA -Do Valor
5.1. O valor do Contrato é de R$ 150.000,02 (cento e cinquenta mil reais e dois
centavos), a ser atendido, inicialmente, à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente — Lei Orçamentária Anual n° 5.796, de
29/12/2016, enquanto as parcelas remanescentes serão custeadas 'à conta de
dotações a serem alocadas no orçamento seguinte.
5.2. Os preços serão os registrados na Ata de Registro de Preços n° 028/207,
Pregão Eletrônico n° 030/2017.
5.3. Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses terão
seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na falta de
previsão especifica, pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA,
nos termos do art. 4° do Decreto n° 36.246/2015.
CLAUSUL*SEXTA -Da ,Dotação Orçamentaria
6.1. As despesas com passagens aéreas emitidas e com serviços de
agenciamento de viagens ocorrerão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária: 48101
II - Programa de Trabalho: 03.122.6002.8517.9632
III - Natureza da Despesa: 33.90.33
IV - Fonte de Recursos: 100
6.2. O empenho inicial é de R$ 10.000,02 (dez mil reais e dois centavos),
conforme Nota de Empenho n° 2017NE00441, emitida em 18/10/2017, sob o evento
n°400091, na modalidade Estimativo.
LAUSULA SETIMA - Do Pagamento
7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, em parcelas,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente do CONTRATADO até 30
(trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, observada as formalidades previstas no Contrato.
7.2. Nos termos do art. 3°, §4° da Portaria n° 403/09 da Secretaria de Estado da
Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF), com redação dada pela Portaria SEF/DF n°
259/13, a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica — NF-e em
DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL .
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substituição à Nota Fiscal modelo 3 e aplica-se, também, às prestações de serviços
sujeitos ao ISS para a Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa
pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para fatos geradores ocorridos a partir
de 1° de abril de 2014.
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 e 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
efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações
mencionadas no §1° do art. 36, da IN/SLTI n°02, de 2008.
7.4. Para liquidação da despesa correspondente à(s) nota(s) de empenho
relativa(s) ao objeto desta licitação, a CONTRATADA compromete-se a apresentar,
juntamente com a primeira via da nota fiscal/fatura:
I — Certidão Negativa de Débitos —. CND ou Certidão- Positiva com Efeitos de
Negativa junto a Fazenda Pública do Distrito-Federal, nos. termos do Decreto Distrital
n° 32.598/2010 (www.fazenda.df.qov.br)II — Certidão Negativa de Débitos — CND ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa junto a Fazenda Nacional, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014 expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente alados os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social (ffivw.receitalazenda.qov.br).
III — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas— CNDTiou Positiva 'Com Efeitos de
Negativa, Lei n°12.440/2011 (http://www.tstius.br);
IV — Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço —
CRF/FGTS, Lei n°8.036/1990 (www.caixa.00v.br).
7.4.1 Todas as Certidões deverão estar em plena validade.
7.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 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).
7.6. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte
procedimento:
I — Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos
DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
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pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
7.6.1. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/1993 e será executada após regular processo
administrativo, oferecido à CONTRATADA a oportunidade de defesa prévia, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do
§ 3° do art. 86 da Lei n°8.666/1993.
7.7. 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 n°32.767/2011, alterado pelo Decreto n°36.135/2014.
7.8. A CONTRATADA deverá observar o disposto na Lei n°5.087/2013 do Distrito
Federal.

rarÁaaie Yigêr
ra
8.
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, admitindo-se a sua prorrogação, de acordo com o disposto no art. 57,
inciso II, da Lei n° 8.666/93.

ti
—TÁUSULA
9.1. Caberá a CONTRATADA, conforme descrito no item 14.3. do Edital do
Pregão Eletrônico n°030/2017 — SCG/SEPLAG, optar por uma das modalidades de
garantia abaixo, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do Contrato (Lei n°
8.666/1993, art. 56, parágrafo 2°), sendo a garantia renovada anualmente junto ao
Contrato e tendo o seu valor atualizado nas condições contratualmente previstas:
I — Caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública, devendo ter sido emitidos
sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei
n° 11.079/2004).
II — Seguro-garantia; ou,
III — Fiança bancária.
9.1.1. Toda e qualquer garantia prestada pela CONTRATADA:
somente poderá ser levantada após a extinção do Contrato, e quando em
dinheiro, atualizada monetariamente;
poderá, a critério da CONTRATANTE, ser utilizada para cobrir eventuais
multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo
DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
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da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a
garantia deverá ser reconstituída;
c)
ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das
pendências administrativas ou judiciais.
9.2. A CONTRATADA deverá apresentar a garantia a CONTRATANTE, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do Contrato.
9.3. O prazo para assinatura do Contrato será de até 05 (cinco) dias úteis
contados a partir da intimação da CONTRATANTE, podendo ser prorrogado uma
vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
CONTRATANTE.
9.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e no Edital do Pregão Eletrônico n°
030/2017 — SCG/SEPLAG, a não prestação da garantia exigida será considerada
recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E
(nota de empenho) emitida.
CLAUSULKDECIMA — Dii0brig-Roes e Responsabilidades da Contratante

1

10.1. A CONTRATANTE respondeiá =pelos _derios
que seus agentes, nessa
—
.
qualidade, causarem a terceiros, assegurando-,o- diteito/de• regresso contra
•••
responsávelnoscasosdedoloedecuii
Ç
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10.2. Caberá à CONTRATANTE, alérraas responsabilidades previátaO nos termos,
consoante aos documentos citados na Cláusula SegundaCiimprir\ todas as
responsabilidades indicadas no item ,13. do.Termo de Referência.
k

10.3. Caberá também:à CONTRATANTE,,zelar pelci ci7nprimento das obirigações
,
11
contratuais, assumidas também Pela aplicação de penalidades, garantida a ampla
defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento do contrato decorrente da
II
Ata de Registro de Preços(infor-mando asioc orrências ao órgão gerenciador,
inclusive a recusa do fornecedor er=r; atendei/às condiçõeis estabelecidas no edital.
,
H
1
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CLAUSULA DECIMKPRIMEIRK±Das Obrigações e Responsabilidades dr—H
Contratada
1

e

1
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11.1. A CONTRATADA responderá pelos danos causados por.seus agentes.
,..
,
.
,/
.
11.2. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar:
--

até o quinto dia útil do-néi-:subsequente,----comprovante de recolhimento dos
encargos previdenciários, resültanteá-da execução"db COntrato;
-

I I — comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
11.3. Constitui obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários e demais
verbas decorrentes da prestação de serviço.
g(
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11.4. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.5. A CONTRATADA declarará a inexistência de possibilidade de transferência
ao CONTRATANTE de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência
de formação de vínculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administração Pública;
11.6. É expressamente proibido o uso de mão de obra infantil na prestação dos
serviços objeto deste Contrato, nos termos da Lei Distrital n° 5.061 de 08 de março
de 2013.
11.7. A CONTRATADA deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos
de sustentabilidade ambiental, conforme Anexo VII do Termo de Referência, nos
termos da Instrução Normativa n°01 SLTI/MP, de 19 de janeiro de 2010.
11.8. A CONTRATADA deverá cumprir com todas as obrigações, consoante aos
documentos citados na Cláusula Segunda além das indicadas item 12. do Termo de
Referência.

CISkUSUL5A1pECIMAS,EGUNDAtkatAlteraçaoNGontratuab,.
12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de
Termo Aditivo, com amparo no art. 65, da Lei n° 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 respectivo
valor, dispensa a celebração de aditamento.

[C I1A USP,ISPEC I MIME Re, EIRAMDa sana 'idades

1

13.1. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial
do Contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas no Edital do Pregão
Eletrônico n° 030/2017 - SCG/SEPLAG (fls. 16/27), bem como as previstas no
Decreto n° 26.851/2006 com as alterações introduzidas pelos Decretos n°
26.993/2006, 27.069/2006, 35.831/2014 e 36.974/2015, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, sendo facultada ao
CONTRATANTE, em quaisquer das hipóteses, o desconto de eventual multa
aplicada da garantia oferecida pela CONTRATADA.
13.2. Reservada à CONTRATANTE o direito de aplicar as sanções administrativas
acima previstas, e ainda sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, fica
assegurada à CONTRATADA o direito ao contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.

\(
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[CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Rescisão Amigável
14.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes,
reduzida a termo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, nos termos
do Art. 79, II, da Lei n° 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 CONTRATANTE de
responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários
porventura inadimplidos pela CONTRATADA, bem como a inexistência de formação
de vínculo empregaticio entre os empregados desta e a CONTRATANTE, nos
termos do art. 71 §1° da Lei n°8.666/1993. (Parecer 016/2015 PRCON/PGDF).
LAUSULA DECIMA QUINTA - Da Rescisão
15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE,
reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o
disposto no art. 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/1993, sujeitando-se a CONTRATADA às
consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
LAUSUCKDECIMASEXTA—:Dos Débitos para com a FazendiPública
1
;•••.. •••„;,...) •
,
_.
16.1. Os débitos da CONTRATADA 'paia com o Distrito,Fedéral, decorrentes ou
não do ajuste, serão ibscritos em Divida' Ativa e cobradonied-ia
' nte'execução na
forma da legislação. pertinente, podendo, quando for o casO‘,<eilejai.,a rescisão
unilateral do Contrato.
LAUSULA DECIMA SETIMA - Do Executor
17.1. A CONTRATANTE designará -. um 'representante da AdministraçãO como
Executor para o Contrato, ao qual serão 'incumbidas à's Stribuiçõâ contidas nas
Pefi
rimânio eil Contabilidade
Normas de Planejamento, .;Orçarnento, Finanças,1
.._
vigentes (Decreto Distrital Ln_° 32.598/2010 e alterações)j
[CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicação e do Registro
18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do
instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensai Oficial, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, pàre ocOrre'r no ,prazo de vinte dias dáquela data,
conforme o Parágrafo Único do art. 60 da Lei-n° 8.666/93.
LAUSULA DECIMA NONA - Do Foro
19.1. Fica eleito o foro de Brásília-, Distrito'Fiderel,,pata dirimir quaisquer dúvidas
_relativas ao cumprimento do presente' Corítrator;
FLAUSULA VIGESIMA - Das Disposições Finais
20.1. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste contrato serão dirimidos
pela CONTRATANTE, com fundamento na legislação aplicável à espécie, em
DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
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especial, pelas Leis Federais n°8.666/1993 e 10.520/2002.
20.2. Durante a execução deste contrato não serão consideradas comunicações
verbais. Todas as comunicações que envolvam a execução deste contrato, de uma
parte à outra, serão consideradas como suficientes desde que efetuadas por escrito
e entregues sob protocolo ou qualquer outro meio que comprove o recebimento.
E por estarem de acordo, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus
efeitos.

Brasília-DF, 14 de novembro de 2017.

Pela CONTRATANTE:

RICARDO BÁISTA SOUSA
iv

Defensor Público-Geral
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Pela CONTRATADA:

KiüvükiÃ

0-45—

NATHÁLIA REIS DE SÁ
Procuradora
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Testemunhas:

Nome:

SA

Nome:

CPF:

2t1t6â4 EQ11 00

CPF:
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SEI/GDF - 31179884 - Termo Aditivo

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

SEGUNDO
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO Nº 017/2017, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL - DPDF E A EMPRESA
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES
LTDA.
PROCESSO Nº 0401-000592/2017.
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
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 VOETUR TURISMO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.017.250/0001-05, com sede em SCN, Quadra 05, Bloco A-50, Sala 417, parte "L", Edi cio Brasília
Shopping and Towers, Asa Norte, Brasília -DF, CEP: 70.715-900, neste ato representada pela
Sra. NATHÁLIA REIS DE SÁ, portadora da Carteira de Iden dade nº 2.685.104 SSP/DF e CPF nº
028.466.721-80, na qualidade de Procuradora.
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 14/11/2019 a
13/11/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do prazo de vigência
O presente Termo Adi vo entra em vigência a par r da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – Da Ra ﬁcação
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.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=36687236&infra_siste…
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PELA CONTRATANTE:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública Geral

PELA CONTRATADA:
NATHÁLIA REIS DE SÁ
Procuradora
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Testemunhas:
Sávio Henrique Geraldo da Mota
CPF: 016.803.851-00
Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72

Documento assinado eletronicamente por SÁVIO HENRIQUE GERALDO DA MOTA Matr.0243693-0, Assessor(a) Técnico(a), em 08/11/2019, às 16:21, 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 VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 08/11/2019, às 16:29, 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 NATHÁLIA REIS DE SÁ, Usuário Externo, em
08/11/2019, às 16:34, 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 08/11/2019, às 17:58, 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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veriﬁcador= 31179884 código CRC= 418C280B.
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