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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 31/2022 QUE
ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E A
EMPRESA VIA NACIONAL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS
EIRELI, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002.

PROCESSO Nº 00080-00116974/2020-78.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, doravante
denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, com sede no Setor Bancário Norte - SBN
Quadra 02, Lote 17 – Edificio Phenícia – Brasília/DF, representada por HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA, na
qualidade de Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, brasileira, residente e domiciliada nesta Capital,
portadora da CI nº 963428 – SSP/DF e do CPF nº 334.825.351-91, nomeada pelo Decreto de 14 de julho de 2021,
publicado no DODF - Edição Extra nº 59-A, de 14/07/2021, com delegação de competência conferida pelo Decreto nº
21.396, de 31/07/2000, e a empresa VIA NACIONAL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, doravante
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.063.652/0001-12, com sede na Avenida Professor João
Gomes Monteiro Sobrinho, nº 346, Sala A, Bairro Lixeira - Cuiabá/MT, CEP: 78.008-800, telefone: (65) 3665-1488, e-
mail: egscomercio@hotmail.com, neste ato representado por CLEVES FARIAS , na qualidade de Proprietário, brasileiro,
portadora da CI nº 7.677.657-1 - SESP/PR e do CPF nº 023.913.479-60, resolvem firmar o presente Contrato nas
condições discriminadas neste termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações
posteriores.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 43/2021 –
SUAG/SEEDF (75752812), da Proposta (77449115), da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto Federal nº 10.024, de
20/09/2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto-DF nº 40.205, de 30/10/2019, da Lei-DF nº 4.611, de
09/08/2011, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, do Decreto-DF nº 36.520, de 28/05/2015, do Decreto-DF nº
35.592, de 02/07/2014, do Decreto-DF nº 26.851, de 30/05/2006, e alterações posteriores, do Parecer Referencial nº
10/2020- PGCONS/PGDF e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, além das demais normas per�nentes,
observadas as condições estabelecidas no Ato Convocatório e seus anexos.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

 

O Contrato tem por objeto a aquisição de materiais pedagógicos - cama elás�ca e casinha chalé, para o
Programa de Educação Precoce, que compreende crianças de 0 (zero) a 4 (quatro) anos matriculadas na Rede Pública
de Ensino do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 43/2021 –
SUAG/SEEDF (75752812) e a Proposta (77449115), que passam a integrar o presente Termo, e conforme especificado
no Quadro a seguir:

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
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03 Cama elás�ca. 
Material da estrutura: Aço galvanizado (interno e externo).
Caracterís�cas: armação, lona de salto, proteção de elás�co, rede de
proteção; ponteiras, molas e manual de instrução especificações
técnicas: sistema de impulsão por 36 molas; Pés inteiros em U; Lona
de salto com proteção UV e referência de centro; proteção de molas
coloridas em espuma com reves�mento de PVC (não absorve água);
rede de proteção em polipropileno mul�colorida; puxador de molas;
sistema de montagem do trampolim por encaixe (fácil de montar);
escada com 2 degraus, hastes de aço galvanizado e plataformas de
plás�co injetado. 
Peso suportado: 70 Kg 
Tamanho: 1,83 Metros 
Dimensões aproximadas do produto: 193 x 183 x 183 cm 
Para as medidas especificadas será aplicada tolerância de até 2,5%

23 R$ 1.000,00 R$ 23.000,00

04

Casinha Chalé. 
Caracterís�cas: tem acessórios que simulam uma lareira, um relógio,
caixa de correio e um armário. Com chaminé e janela abre e fecha.
Casinha temá�ca simulando madeira, que lembra um chalé da
montanha. Na parte interna, De fácil montagem e desmontagem,
dispensa o uso de ferramentas. 
Material: plás�co polie�leno super-resistente podendo ficar no
tempo. 
Dimensões (LxAxP): 148x152x123 cm. 
Para as medidas especificadas será aplicada tolerância de até 2,5%

19 R$ 5.350,00 R$ 101.650,00

05

Casinha Chalé 
Caracterís�cas: tem acessórios que simulam uma lareira, um relógio,
caixa de correio e um armário. Com chaminé e janela abre e fecha.
Casinha temá�ca simulando madeira, que lembra um chalé da
montanha. Na parte interna, De fácil montagem e desmontagem,
dispensa o uso de ferramentas. 
Material: plás�co polie�leno super-resistente podendo ficar no
tempo. 
Dimensões (LxAxP): 148x152x123 cm. 
Para as medidas especificadas será aplicada tolerância de até 2,5%.

04 R$ 5.350,00 R$ 21.400,00

TOTAL R$ 146.050,00

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

 

4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma integral em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da
assinatura do Contrato, conforme especificação con�da no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 43/2021 –
SUAG/SEEDF e na Proposta, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, devidamente jus�ficada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar
o Contrato.

4.2. A entrega se dará na Unidade III da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, na
Gerência de Almoxarifado - GEAL, situada no SIA SAP Lote E, CEP: 71.215-000 - Brasília /DF, telefones: (61) 3901-6094,
3901-6095 e 3901-2589, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h as 11h30 e de 13h as 16h30, exceto feriados.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

 

5.1. O valor total do Contrato é de R$ 146.050,00 (cento e quarenta e seis mil e cinquenta reais) ,
devendo ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº
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7.061, de 07 de janeiro de 2022 (LOA 2022), sendo compa�vel com a Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020 (PPA 2020-
2023), bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.934, de 05 de agosto de 2021 (LDO 2022).

5.2. Os preços rela�vos ao futuro Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de
acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069, de 29/06/1995.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 18101

II – Programa de Trabalho: 12.367.6221.2393.0001

III – Natureza da Despesa: 3.3.90.30 

IV – Fonte de Recursos: 103

6.2. O empenho é de R$ 146.050,00 (cento e quarenta e seis mil cinquenta reais), conforme Nota de
Empenho nº 2022NE01098,  emi�da  em  22/02/2022,  sob  o evento nº 400091, na modalidade Global.

 

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.

7.1.1. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emi�da pelo mesmo CNPJ
constante na proposta de preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº
3.056/2008 – TCU – Plenário).

7.1.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de
empresas matriz e filial (item 7.1.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a devida
correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

7.2. A Nota Fiscal deverá ser emi�da em nome da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal
– SEEDF, CNPJ nº 00.394.676/0001-07.

7.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

7.3.1. Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A�va da
União e junto à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 – contribuições previdenciárias e as de terceiros),
fornecida por meio da Cer�dão Nega�va, ou Posi�va com Efeito de Nega�va, de Débitos Rela�vos aos
Tributos Federais e à Dívida A�va da União.

7.3.2. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela
Caixa Econômica Federal - CEF, devidamente atualizado (Lei nº 8.036, de 11/05/1990).

7.3.3. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

7.3.4. Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho,
mediante a apresentação de cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no site
www.tst.jus.br/cer�dao.

7.4. Os pagamentos, pela Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEEDF, de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente,
em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto Distrital nº 32.767, de 17/02/2011), exceto:

7.4.1. Os pagamentos às empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública Federal.

7.4.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos
que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias
indicadas nos respec�vos documentos.

7.4.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ou
representações no Distrito Federal - DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente
federado.
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7.5. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento 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 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

7.6. 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 do
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 

O Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura.

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

 

Não será exigida a garan�a de Contrato,  visto a natureza do objeto contratual.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 

A garan�a ou assistência técnica do bem está especificada de acordo com o Termo de Referência e com
a proposta.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

 

11.1. 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.

11.2. Proporcionar as condições necessárias e suficientes para que a empresa Contratada possa
desempenhar o fornecimento, dentro das normas contratuais.

11.3. Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes a Contratada ou por seus prepostos.

11.4. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de
fornecimento e o atendimento das exigências contratuais.

11.5. Exercer a fiscalização e supervisão no fornecimento, por servidores designados, podendo sustar ou
recusar qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

11.6. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato.

11.7. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência,
solicitando à Contratada as subs�tuições que se verificarem necessárias.

11.8. Receber os materiais entregues pela Contratada, que estejam em conformidade com este Termo
de Referência.

11.9.. Recusar, com a devida jus�fica�va, qualquer material/produto entregue fora das especificações
constantes da proposta da Contratada.

11.10. Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efe�va entrega dos materiais, objetos deste Termo de
Referência, se constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

11.11. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa Contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em Contrato.

11.12. Aplicar à Contratada as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis.

11.12.1. Qualquer tolerância por parte do Tribunal, no que tange ao cumprimento das obrigações ora
assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação,
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a
Contratante exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

11.13. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos
materiais, objeto do Termo de Referência.
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11.14. No�ficar previamente à Contratada, quanto ao dever de subs�tuir ou reparar produto que
apresente defeito e/ou da aplicação de penalidades.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

12.1. A Contratada fica obrigada a apresentar ao Distrito Federal, sem prejuízo do estabelecido no
Termo de Referência:

12.1.1. até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

12.1.2. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

12.2. Deverá ser emi�da Nota Fiscal, contendo descrição detalhada dos materiais entregues e suas
respec�vas quan�dades.

12.3. A empresa ganhadora do certame responsabilizar-se-á pela entrega do material em perfeitas
condições de uso.

12.4.  Não transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o Contrato.

12.5. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega dos produtos.

12.6. A contratada assume exclusivamente, seus riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos
produtos, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.

12.7. Responsabilizar-se, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros.

12.8. Cumprir fielmente o prazo de entrega, es�pulado no Termo de Referência.

12.9. Responder por quaisquer danos pessoais e/ou ao patrimônio, causados diretamente ou
indiretamente ao Contratante, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou
reduzindo sua responsabilidade pela existência de fiscalização ou o acompanhamento por parte da Contratante;

12.10. Efetuar, durante o prazo de garan�a dos materiais, a troca de material defeituoso e/ou não
aprovado pela SEDF, no prazo de no máximo 30 (trinta) dias corridos, a par�r da no�ficação quando, após o
fornecimento, for verificada pela Contratante, qualquer inadequação ou irregularidade;

12.11. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante a vigência do Contrato,
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.

12.12. Fornecer os materiais objeto com observância às referências de fabricação citadas nas
especificações técnicas con�das no Anexo I do Termo e dispostas em normas técnicas, resoluções, regulamentos,
portarias, protocolos, decretos e demais disposi�vos legais vigentes, expedidos pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, Ins�tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO.

12.13. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, a seus servidores ou a terceiros, produzidos em decorrência da execução do
objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à Contratante o direito de regresso, na hipótese de
ser compelida a responder por tais danos ou prejuízos.

12.13. Responsabilizar-se por todas as despesas com embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do material.

12.14. Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, ou do responsável pelo
recebimento dos materiais, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

12.15. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no�ficados que a envolvam,
bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função do fornecimento.

12.16. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado.

12.17. Assumir a responsabilidade:

12.17.1. por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-lo na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo emprega�cio com a Contratante;
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12.17.2. por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem ví�mas os seus empregados durante a execução
do Contrato, ainda que acontecido nas dependências da Contratante;

12.17.3. por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à
execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou con�nência;

12.17.4. pelos encargos fiscais e comerciais e por todas as demais despesas resultantes do
fornecimento do objeto do Contrato, inclusive com viagens e hospedagens porventura necessárias à 
execução do mesmo.

12.18. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser ví�mas seus empregados, quando em
serviço.

12.19. Comunicar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias úteis antes da data de entrega dos materiais contratados, apresentando jus�fica�va
circunstanciada sobre os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação,
podendo solicitar a prorrogação do prazo para a entrega dos respec�vos materiais, ficando à critério da Administração
acatar ou não.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com
amparo no art. 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, vedada a modificação do objeto.

13.2. 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 QUARTA – DAS PENALIDADES

 

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as
penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, e alterações posteriores.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo, desde que haja conveniência para a Administração, 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,
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

 

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 no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, sujeitando-se a
Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR
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 A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF designará um executor para o Contrato,
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal.

 

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 5º (quinto) dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEEDF.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento
do presente Contrato.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800- 6449060. (Decreto
Distrital nº 34.031/2012).

 

Pela SEEDF:

 

 

 HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal

 

Pela CONTRATADA:

 

CLEVES FARIAS

Representante Legal

 

 

 

TESTEMUNHAS:

 1. MARLI DOS REIS COELHO - CPF: 956.007.281-15

2. RAFAEL GOMES KATH - CPF: 037.687.841-00

 

Documento assinado eletronicamente por CLEVES FARIAS, RG n.º 76776571 - SSP-PR, Usuário
Externo, em 08/03/2022, às 10:29, 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 HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA -
Matr.0300692-1, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal, em 09/03/2022, às
17:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARLI DOS REIS COELHO - Matr. 239698x, Gerente
de Contratos e Termos, em 09/03/2022, às 18:02, 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 RAFAEL GOMES KATH - Matr.0247928-1, Técnico(a)
de Gestão Educacional, em 09/03/2022, às 18:13, 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.

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= 81501900 código CRC= 21DB2F79.
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