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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 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº
41/2022 QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO
FEDERAL, REPRESENTADO PELA SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA
LOBO E LOBO EIRELI., NOS TERMOS DO
PADRÃO Nº 11/2002.

PROCESSO Nº: 00080-00002174/2022-32.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEEDF,
doravante denominada LOCATÁRIA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001–07, com sede no Setor
Bancário Norte – SBN Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edi�cio Phenícia, CEP: 70.040–020, neste ato
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 LOBO E LOBO EIRELI., doravante denominada LOCADORA, inscrita no CNPJ
sob o nº 00.589.986/0001-87, com sede na Quadra 37, Lotes 08, 09 e 10, Setor Leste Comercial
- Gama/DF, CEP: 72.465-370, telefones: (61) 3556-1093 e (61) 99287-2303, e-mail:
lobbaoferragens@bol.com.br, neste ato representada por LUIZ RAIMUNDO LOBO FERREIRA, na
qualidade de Representante Legal, brasileiro, portador da CI nº 188.938 — SSP/DF e do CPF nº
072.658.831-87, resolvem firmar o presente Contrato.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

 

O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico (78509240), da Proposta
(79520860), da Ra�ficação de Dispensa de Licitação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF
(82152767), baseada no inciso X do art. 24, c/c o art. 26, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e ao disposto na
Lei nº 8.245, de 18/10/1991.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

 

O presente Contrato tem por objeto a locação do imóvel situado no Setor de Múl�plas
A�vidades, Conjunto C, Lotes 16, 17 e 18 - Gama/DF, com área de, aproximadamente, 2.908,92 m², para
acomodar os estudantes e servidores do Caic Carlos Castello Branco, da Coordenação Regional de Ensino
do Gama, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, consoante especifica o Projeto
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Básico (78509240), a Proposta (79520860), a Ra�ficação de Dispensa de Licitação publicada no Diário
Oficial do Distrito Federal - DODF (82152767), baseada no inciso X , art. 24, c/c o art. 26, da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993, e ao disposto na Lei nº 8.245 de 18/10/1991, que passam a integrar o presente termo
independente de transcrição.

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

 

4.1. O valor mensal do aluguel é de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), perfazendo o
valor total do Contrato em R$ 4.440.000 (quatro milhões quatrocentos e quarenta mil reais) , devendo a
importância de R$ 814.000,00 (oitocentos e quatorze mil reais) ser atendida à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento corrente, Lei Orçamentária nº 7.061, 07 de janeiro de 2022
(LOA 2022), e é 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), enquanto a parcela
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas nos orçamentos seguintes.

4.2. Transcorrido o prazo de 12 (doze) meses do contrato ou do úl�mo reajuste, o valor do
aluguel poderá ser reajustado, mediante solicitação formal da Locadora, tendo como base os índices
previstos e acumulados no período anual do Índice de Preço ao Consumidor - IPCA.

4.2.1. Em caso de falta desse índice, por mo�vo de ex�nção ou não, ou quando a
aplicação desse acarretar valor superior ao pra�cado no mercado, o índice subs�tuto de
reajustamento será sucessivamente o IPC (FIPE) e IGP (FGV), respec�vamente pela
ordem. Na falta desses índices, o reajuste será realizado pela média de 03 (três) índices
a escolha das partes que reflita a variação da inflação ocorrida no período.

4.2.2. Na hipótese do índice de correção monetária, previsto neste item, acumulado no
período vir a ser nega�vo, deverá ficar concordado e es�pulado entre as partes que o
aluguel devido não será reajustado.

4.2.3. O reajuste, decorrente de solicitação da Locadora, será formalizado por
apos�lamento, salvo se coincidente com termo adi�vo para prorrogação de vigência ou
alteração contratual.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

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

 I - Unidade Orçamentária: 18101

II - Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001

III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39

IV - Fonte de Recurso: 103

5.2. Foi emi�da, inicialmente, em 16/03/2022, a Nota de Empenho nº 2022NE01491, no
valor de R$ 703.000,00, sob o evento nº 400091, na modalidade Global.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

 

6.1. O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil do Distrito Federal.

6.2. O pagamento dar-se-á por meio de ordem bancária para crédito em conta da
Contratada em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, discriminando os serviços
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efe�vamente executados, devidamente atestados pelos (as) executores (as), e, ainda, dos comprovantes
de recolhimento dos encargos sociais e, quando for o caso, das multas aplicadas.

6.2.1. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados:

6.2.1.1. Cer�dão Nega�va de Débitos – CND, emi�da pelo Ins�tuto Nacional de
Seguridade Social - INSS, devidamente atualizada (Lei nº 8.212, de 24/07/1991).

6.2.1.2. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jus�ça do
Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452 de
1º/05/1943.

6.2.1.3. 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, de 11/05/1990).

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

6.2.1.5. Cer�dão nega�va de débitos de tributos e contribuições federais.

6.3. O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo servidor competente, do
documento de cobrança apresentado pela Locadora.

6.4. Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos documentos
per�nentes à locação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Locadora providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularidade da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Locatária.

6.5. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emi�da a
Ordem Bancária para pagamento.

6.6. A Locatária não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Locadora, que porventura não tenha sido acordada neste instrumento.

6.7. Os pagamentos às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos
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, nos termos do
Decreto nº 32.767, de 17/02/2011.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 

7.1. O Contrato terá vigência de até 60 (sessenta) meses, contados a par�r da data de sua
assinatura, podendo ter sua duração prorrogada por períodos iguais e sucessivos, após a verificação da
real necessidade com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

7.2. Os efeitos financeiros da contratação só terão início a par�r da data da entrega das
chaves, mediante Termo, precedido de vistoria do imóvel.

7.3. Caso não tenha interesse na prorrogação, a Locadora deverá enviar comunicação
escrita à Locatária, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data do término da vigência
do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis por descumprimento de dever contratual.

7.4. Findo o prazo de locação, inexis�ndo prorrogação, a Locatária terá o prazo de 60
(sessenta) dias para desocupar o imóvel, prorrogável uma única vez por igual período, sem prejuízo dos
alugueres e encargos incidentes.

7.5. O Contrato poderá ser rescindido no menor prazo possível, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, ou de forma que as ações em curso na Unidade de Patrimônio
Imobiliário da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF sejam finalizadas.
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CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

 

Este Contrato con�nuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel locado,
na forma do art. 8º da Lei nº 8.245, de 18/10/1991.

 

CLÁUSULA NONA – DA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO

 

O imóvel somente poderá ser u�lizado pelo Distrito Federal, por meio da Secretaria de
Estado de Educação, para instalação e funcionamento para atender às demandas da Coordenação
Regional de Ensino do Gama, na forma descrita na Cláusula Terceira – Do Objeto, vedada sua u�lização
para quaisquer outros fins, bem como sua, sublocação, emprés�mo ou cessão, a qualquer �tulo, no todo
ou em parte.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

 

10.1. A Locadora fica obrigada:

10.1.1. Entregar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF o imóvel
desocupado, em perfeitas condições de uso, livre e desembaraçado de quaisquer ônus
que possa impedir sua locação, mediante prévia vistoria e aprovação da Locatária.

10.1.2. Manter, durante a locação, a forma e o des�no do imóvel, informando à
Locatária a ocorrência de qualquer alteração nas suas condições.

10.1.3. Fornecer à Locatária Termo de Vistoria no qual conste descrição detalhada do
estado do imóvel, quando da sua entrega, com expressa referência aos eventuais
defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.

10.1.4. Fornecer à Locatária recibo discriminado das importâncias pagas, vedada a
quitação genérica.

10.1.5. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações,
nessas compreendidas as despesas necessárias à aferição de idoneidade do
pretendente.

10.1.6. Exibir à Locatária, quando solicitado, os comprovantes rela�vos às parcelas que
estejam sendo exigidas.

10.1.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Locatária,
atendendo prontamente quaisquer reclamações.

10.1.8. Preservar o domínio, não divulgar e nem permi�r a divulgação, sob qualquer
hipótese, das informações que venha a ter acesso em decorrência da contratação.

10.1.9. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.

10.1.10. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio, se houver, entendidas como
aquelas que não se refiram aos gastos ro�neiros de manutenção do imóvel, como:

10.1.10.1. Arcar com quaisquer obras de reformas ou acréscimos que interessem
à estrutura integral do imóvel.

10.1.10.2. Pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem
como das esquadrias externas.

10.1.10.3. Obras des�nadas a repor as condições de habitabilidade do imóvel.
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10.1.11. Em caso de ocorrência de medida judicial que incida sobre o imóvel,
objeto da locação, informar à Locatária no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas.

10.1.12. Pagar prêmio de segurança complementar contra fogo.

10.1.13. Providenciar a atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o
pagamento do prêmio de seguro complementar contra fogo, caso ocorra um sinistro
dessa natureza.

10.1.14. Informar à Locatária quaisquer alterações na �tularidade do imóvel, inclusive
com a apresentação da documentação correspondente.

10.1.15. Responder as no�ficações da Locatária acerca de pedidos de reparações e
autorizações de benfeitorias no imóvel locado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis.

10.1.16. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compa�bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a
contratação.

10.1.17. Cumprir com todas as demais obrigações entabuladas no instrumento
contratual a ser celebrado.

10.1.18. Arcar com as despesas com a manutenção predi�va, manutenção e
conservação das redes: elétricas; lógica (dados e voz); hidrossanitária; clima�zação e
contra incêndio

10.1.19. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de
direitos ou dação em pagamento, o Distrito Federal inicialmente terá preferência para
aquisição do imóvel em questão, caso haja interesse da administração, em igualdade de
condições com terceiros, devendo a Locadora dar-lhe conhecimento do negócio
mediante no�ficação judicial ou extrajudicial.

10.1.20. Faturar mensalmente a despesa com aluguel do mês vencido à Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.

10.1.21. Entregar o imóvel em conformidade com todas as especificações es�puladas
pelo Projeto Básico em até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual
período, desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela Administração, a contar da
assinatura do Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL

 

11.1. São obrigações da Locatária:

11.1.1. Servir-se do imóvel locado para o uso convencionado ou presumido, compa�vel
com a natureza desse e com o fim a que se des�na, devendo conservá-lo como se seu
fosse.

11.1.2. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do seu estado, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos
existentes.

11.1.3. Levar ao conhecimento da Locadora o surgimento de qualquer dano ou defeito
cuja reparação a esse incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros.

11.1.4. Res�tuir o imóvel, finda a locação, no estado em que recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa, elaborado quando da vistoria inicial, salvo os
desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;
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11.1.5. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consen�mento
prévio e por escrito da Locadora, exceto para os casos de simples adequações no layout,
como remanejamento e instalações de divisórias, portas e interruptores.

11.1.6. Consen�r a realização de reparos urgentes, a cargo da Locadora, sendo
assegurado à Locatária o direito de aba�mento proporcional do aluguel, caso os reparos
durem mais de 10 (dez) dias, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.245, de 18/10/1991.

11.1.7. Entregar imediatamente à Locadora os documentos de cobrança de tributos e
encargos condominiais, cujo pagamento não seja de sua responsabilidade, bem como
qualquer in�mação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida à
Locatária.

11.1.8. Pagar as despesas ordinárias de condomínio,(se houver), entendidas como
aquelas necessárias à sua administração, como:

11.1.8.1. água, no período em que es�ver sobre guarda da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

11.1.8.2. limpeza, conservação das instalações e dependências do imóvel.

11.1.9. Pagar o IPTU/TLP.

11.1.10. Pagar despesas de telefone e de consumo de energia elétrica.

11.1.11. Apresentar projeto à Locadora caso haja necessidade de expansão de carga
elétrica no imóvel.

11.1.12. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos
internos.

11.1.13. Promover a anotação do contrato por averbação na matrícula do imóvel para
as finalidades legais, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da data
de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, às
suas expensas, ressaltando a sua vigência no caso de alienação a terceiro, bem assim, o
direito de preferência de aquisição do imóvel no prazo legal.

11.1.14. Permi�r a vistoria do imóvel pela Locadora ou por seus mandatários, mediante
prévia combinação de dia e hora, bem como admi�r que seja visitado e examinado por
terceiros, na hipótese prevista no art. 27 da Lei nº 8.245, de 18/10/1991.

11.1.15. Emi�r nota de empenho em favor da Contratada.

11.1.16. Efetuar pagamento até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao mês
vencido, após a apresentação da fatura correspondente, no valor da locação,
devidamente atestada pelo Executor do Contrato, devidamente acompanhada da
regularidade fiscal da empresa junto à Fazenda do Distrito Federal, da Fazenda Federal,
INSS e do FGTS.

11.1.17. Levar ao conhecimento da Locadora o surgimento de qualquer dano ou defeito
cuja reparação lhe seja incumbida.

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS BENFEITORIAS

 

As benfeitorias necessárias introduzidas pela Locatária, ainda que não autorizadas pela
Locadora, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do
direito de retenção, de acordo com o art. 35 da Lei nº 8.245, de 18/10/1991, e o art. 578 do Código Civil.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL

 

A Locadora deverá adequar o imóvel para atendimento à pessoa portadora de
necessidades especiais, de acordo com as disposições do Relatório de Vistoria de Acessibilidade nº
Z758281-RVA (80132443), bem como eventuais outras que se fizerem necessárias conforme Código de
Edificações do Distrito Federal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, a contar da assinatura do
Contrato, sob pena de aplicação de multa contratual em desfavor da locadora, conforme Parecer nº
32/2016 - PRCON/PGDF e Declaração Acessibilidade (80309146).

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

14.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo
Adi�vo, vedada a alteração do objeto, assim, como quaisquer modificações na des�nação ou u�lização
do imóvel, observando o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

14.2 - 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.

14.3 - A previsão de reajuste de preços depende de pedido antes da formalização de
eventual prorrogação, sob pena de preclusão.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, de comum acordo, 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.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

 

16.1. O Contrato poderá ser rescindido:

I - Por ato unilateral da Administração, conforme os casos previstos na Lei nº 8.666, de
21/06/1993, reduzido a termo no respec�vo processo.

II – na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245, de 18/10/1991.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

 

Os débitos da Locadora 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

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação, designará 2 (dois)
executores para o Contrato, sendo 1 (um) �tular e 1 (um) suplente), que desempenharão as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
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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 à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

Pela LOCATÁRIA:

 

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal

 

Pela LOCADORA:

 

LUIZ RAIMUNDO LOBO FERREIRA

Representante Legal

 

TESTEMUNHAS:
 

1. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 078.546.876-50

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

Documento assinado eletronicamente por HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA -
Matr.0300692-1, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal, em 23/03/2022, às
11:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ RAIMUNDO LOBO FERREIRA, Usuário Externo,
em 28/03/2022, às 08:40, 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 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO - Matr.
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0239703X, Técnico(a) de Gestão Educacional, em 28/03/2022, às 09:16, 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 MARLI DOS REIS COELHO - Matr. 239698x, Gerente
de Contratos e Termos, em 28/03/2022, às 09:46, 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= 82683364 código CRC= 7A54E964.
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