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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL
Diretoria da Biblioteca Nacional de Brasília
Gerência da Mala do Livro
Termo de Referência - SECEC/SUPAC/DBNB/GML

TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
1. DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada, para execução de serviços de
confecção da caixa-estante do Programa Mala do Livro e de seus componentes, conforme condições e especificações
constantes neste Termo e seus anexos.
Nota: A prestação dos serviços deverá contemplar o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme descrito no
OBJETO. O valor da proposta deverá conter todos os custos e materiais necessários para à execução do(s) serviço(s).
2. DA JUSTIFICATIVA
O Programa Mala do Livro iniciou suas atividades na década de 90, conforme o Decreto nº 17.927 de 20 de dezembro de
1996, contribuindo para a promoção da política pública do livro e do incentivo à leitura, e incentivando a leitura e a
disseminação do conhecimento para milhares de cidadãos no DF e Entorno.
O Programa Mala do Livro se baseia no envolvimento e comprometimento das comunidades, por intermédio dos agentes de
leitura comunitários, que participam voluntariamente, mantendo a mala em sua residência, incentivando o hábito da leitura
por meio do empréstimo de livros e desenvolvendo atividades de acompanhamento dos estudantes nas suas tarefas
escolares.
Inicialmente, a minibiblioteca (Caixa-Estante) foi feita de madeira lembrando um livro quando aberta, onde é disponibilizado
o acervo formado por livros de: literatura brasileira; literatura estrangeira; literatura infantil e infantojuvenil e assuntos gerais.
As caixas-estante sofreram um desgaste natural ao longo do tempo e uso.
O Programa realiza mensalmente uma média de:
2.000 empréstimos de livros; 15 trocas de acervos;
04 implantações de novas Malas do Livro; 45 visistas de Agentes;
06 participações em eventos culturais.
Decorridos 30 anos do início do Programa, foi identificada a necessidade de reformulação do desenho e da imagem das
minibibliotecas, tendo sido indicados como relevantes pelos participantes do Programa os seguintes aspectos: renovação do
design; visibilidade; ergonomia; facilidade no transporte e manuseio; resistência do material; e, manutenção das caixasestante.
Foi realizado um diagnóstico com a abordagem de aspectos descritivos da caixa-estante, tais como dimensões, material
utilizado para a confecção, tipo de fechamento e acabamento, facilidade no transporte dos equipamentos e acessibilidade aos
livros, quando expostos ao público material em geral, inclusive com mobilidade reduzida e deficiente visual; visibilidade do
equipamento em especial quando apresentada em ambientes públicos, para um maior número de pessoas, em eventos como
exposições e feiras; e, durabilidade do material atualmente empregado na confecção das caixas.
A partir das informações levantadas no diagnóstico foi proposto um novo design para as caixas-estante, obtido a partir de
consultoria especializada, que atende aos seguintes requisitos:
Design moderno, de fácil identificação:
Facilidade de transporte e manuseio, com a possibilidade de montagem em diferentes arranjos; Resistente às intempéries e
transporte constantes; Facilidades de limpeza e higienização;
Comportar e transportar, de forma segura e protegida, cerca de 200 livros;
Expositor dos livros, com altura mínima adequada, com design que possibilite facilidade de acesso aos livros;
Programação visual atualizada, que identifique o Programa Mala do Livro.
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
3. 1 Da Descrição dos Serviços:
Componentes
LOTE da Caixa
Detalhamento
Estante

001

Unidade

Quantidade

Case

Case será construído em compensado de madeira Paricá de 10 mm com
revestimento de fórmica cinza claro, e de 15mm para a base.Todo o seu
interior será forrado com um carpete de feltro preto de 2 mm de
espessura, que protegerá os módulos. As quinas serão reforçadas com
perfil cantoneira de alumínio de 20 mm ou 30 mm.

Caixa

02

Módulos

Módulos de 36 cm x 36 cm x 36 cm, construídos com chapa de

Módulos

08
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compensado em Paricá de 10 mm, pintados, onde serão acomodados os
livros. Os módulos terão pés de madeira (macho) de 25 mm de diâmetro
e de 50 mm de diâmetro (fêmea) com trava de grampo de 60 mm.
Acabamento dos módulos: Pintura com tinta esmalte sintético. Primeiro
aplicar primer de latex. Acabamento fosco para os 4 módulos de 36 x 36 x
36 cm. Cores: Vermelho Pantone® 173C, Amarelo Pantone® 110C, Azul
Pantone® 549C e Verde Pantone® 377C.

Plotagem e
adesivagem
do case e dos
módulos

Impressão do case externo sobre o revestimento em fórmica cinza-claro
para o case exterior Vinil impresso de recorte com laminado de proteção
UV*: textura de letras em branco, Vermelho Pantone® 173C, Amarelo
Pantone® 110C, Azul Pantone® 549C e Verde Pantone® 377C *
Aplicar o vinil impresso depois de montar o
case.
Impressão dos módulos das quatro categorias: Vinil adesivado impresso
com laminado de proteção UV: Vermelho Pantone® 173C, Amarelo
Pantone® 110C, Azul Pantone® 549C e Verde Pantone® 377C * Aplicar o
vinil impresso depois de montar e pintar os módulos

Impressão
e
M²
Aplicação

*Todas as medidas encontram-se especificadas nas plantas, em anexo.
4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
4.1. A contratação obedecerá ao dispositivo na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como demais normativos constants
neste instrumento.
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
5.1. O critério que deverá ser adotado para julgamento das propostas é o de MENOR PREÇO por LOTE, em atenção ao art. 33
da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista a necessidade de compatibilização entre os componentes do lote. 5.2 Serão
desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências contidas no Termo de Referência, bem como
aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis comparados aos preços de mercado, em
consonância com o disposto no art. 59, da Lei nº 14.133/2021. 5.3 A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente
assinada pelo representante legal da empresa, com o preço unitário, incluídas todas as despesas necessárias à entrega do
objeto deste Termo de Referência, como também, todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
6. DA GARANTIA DO OBJETO
6.1 A garantia do serviço, objeto deste Termo de Referência será pelo período mínimo de 06 (seis) meses, contados a partir do
recebimento definitivo, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá
descrever, caso tenha em sua proposta, os termos da garantia adicionais oferecidos pelo fabricante. 6.2 Os serviços
executados, que incluam substituição de peças e componentes constantes deste Termo de Referência deverão ter a garantia
mínima de, no mínimo 180 (cento e oitenta) dias - prevista na Lei n° 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, a qual se inicia a partir do recebimento definitivo, sendo que prevalecerá a garantia oferecida pelo fabricante,
caso o prazo seja superior ao estabelecido pelo citado normativo. 6.3.Quando da execução do(s) serviços, a empresa deverá
fornecer certificado de garantia, por meio de documentos próprios ou anotação impressa ou carimbada na respectiva Nota
Fiscal. 6.4.O atendimento deverá ser feito nos locais e horários definidos em contrato ou instrumento similar de contratação
ou por meio virtual de segunda à sexta-feira das 9h às 18h, quando possível. 6.5.O prazo máximo para início do atendimento
técnico será de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data em que for realizado o chamado técnico devidamente
formalizado.
7. DO PRAZO PARA ENTREGA E LOCAL
7. 1 A entrega do serviço contratado será realizada de acordo com dispositivo do contrato ou instrumento similar de
contratação, após o recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, quando for o caso.
7. 2 O serviço deverá ser executado de acordo com contrato ou instrumento similar de contratação.
7. 3 Em casos excepcionais, devida e expressamente justificados, o prazo estipulado no item 7.6, poderá ser prorrogado por
uma única vez, em no máximo 30 (trinta) dias corridos.
7. 4 Os atrasos injustificados poderão ensejar a aplicação das sanções previstas pela legislação vigente e penalidades contidas
neste Termo de Referência e no Edital.
7.5 O fornecimento/prestação do serviço será efetuado em remessa ÚNICA com prazo de entrega não superior a 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
7.6 Os serviços deverão ser entregues/realizados, em até 60 (sessenta) dias corridos, no horário das 09 horas às 17 horas, na
Biblioteca Nacional de Brasília, no endereço: Setor Cultural Sul lote 2, sendo que qualquer alteração deverá ser
expressamente autorizada pela CONTRATANTE.
8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
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8. 1 O objeto será recebido definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes da
proposta e do protótipo, devidamente assinado pelas partes.
8. 2 No caso de reprovação do objeto, o serviço entregue em desacordo com as especificações e condições deste Termo de
Referência e do instrumento contratual (ou instrumento equivalente), fica a CONTRATADA obrigada reparar os itens
irregulares, no prazo de até 10 (dez) dias corridos.
8. 3 Caso a reparação do serviço não ocorra no prazo determinado no subitem 8.2, estará a CONTRATADA incorrendo em
atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas pela legislação vigente e penalidades contidas neste Termo de
Referência e no Edital.
8. 4 Com o objetivo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, o
recebimento do objeto será realizado:
8. 5 Provisoriamente, no ato da entrega, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da
conformidade do serviço com a especificação;
8. 6 Definitivamente, em até 10 (dez) corridos, contados do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após
verificar que o serviço entregue possui todas as características consignadas, no que tange a quantidade solicitada e qualidade
especificada, conforme este Termo de Referência.
8. 7 Os serviços deverão estar de acordo com a legislação e normas vigentes.
8. 8 Se a licitante vencedora deixar de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido sem justificativa escrita aceita pela
Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e penalidades contidas neste Termo de
Referência e no Edital.
8. 9 Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.
8. 10 Em caso de prorrogação do prazo de entrega, esta poderá ser feito uma única vez, por prazo não superior a 10 (dez) dias
corridos. Deverá ser feito por escrito, justificadamente, antes de seu vencimento, comprovando que não houve culpa do
fornecedor no descumprimento do prazo contratual.
8. 11 Caso, após o recebimento provisório constatar-se que os materiais/serviços 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.
8.12 Os serviços que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser substituídos/refeitos pela contratada em
até 10 (dez) dias corridos e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.
8.13 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço e/ou bem,
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Efetuar a entrega do serviço em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância
das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações
de titulo, autor, edição e quantidade;
9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.3 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir,
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o produto com avarias ou defeitos;
9.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
9.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.7 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de
contrato;
9.8 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.
9.9 Caso a contratada necessite de algum material de escritório não disponibilizado pela contratante ou fora da relação de
itens de Almoxarifado, e que seja essencial para a execução do serviço, será de sua responsabilidade providenciar.
9.10 A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à Secretaria de Cultura e Economia Criativa:
9.10.1 Até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários resultantes da
execução do contrato;
9.10.2 Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais;
9.10.3 Fornecer material, equipamentos (EPIs), e equipamentos necessários para a realização dos serviços.
9.11 Constitui obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação do serviço.
9.12 A CONTRATADA responderá pelos danos causados por seus agentes.
9.13 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.
9.14 Executar o serviço de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.
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9.15 Comunicar imediatamente à Administração qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, email e telefone,
indicado na respectiva proposta de preços, como também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de
correspondências encaminhadas pela Administração.
9.16 Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento
realizado pela Administração.
9.17 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na Licitação.
9.18 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até
25% (vinte e cinco por cento), do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 25 da Lei nº 14.133/2021.
9.19 Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando justificativas que serão objeto de apreciação pela Administração.
9.20 Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Administração inerentes à boa execução do contrato,
dentro do prazo estabelecido pelo poder concedente.
9.21 Possuir em seu quadro de empregados, profissionais habilitados, necessários e suficientes para receber e solucionar as
demandas da Administração.
9.22 Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas e indiretas,
decorrentes do fornecimento do objeto do presente Termo de Referência, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais,
previdenciárias, trabalhistas, fundiárias, fretes, seguros, transporte e embalagens.
9.23 Zelar e garantir a boa qualidade da execução do objeto à Administração, em consonância com os parâmetros de
qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas, expedidas pelo poder público, bem como reparar, corrigir, remover ou
substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou parte, conforme prazo estipulado no subitem 10.6, após a
comunicação da Administração, os serviços executados, que não estejam de acordo com as especificações ou em relação aos
quais, posteriormente, venham a se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.
9.24 Declarar a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal 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.
9.25 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração sejam qual for, desde que praticada por seus agentes durante a
execução do contrato, ainda que no recinto da Administração.
9.26 Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas no Termo de Referência e que lhe
sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo, decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais.
9.27 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação.
9.28 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
9.29 A Contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados 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 5.449, de 12 de janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo
discriminatório contra a mulher.
9.30 A Contratada fica obrigada ao cumprimento do disposto na Lei Distrital 6.112/2018, alterada pela Lei 6.308/2019.
9.31 Responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE, seus bens, pessoas ou bens de
terceiros, em decorrência do descumprimento das condições aqui definidas, por falha na execução dos serviços ou por
emprego de peças inadequadas.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 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 ou de culpa.
10.2 Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fatura, disponibilizando local, data e horário.
10.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Termo de Referência e sua
proposta;
10.4 Exercer o acompanhamento e a fiscalização na entrega e recebimento do objeto contratado, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.5 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção;
10.6 Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos serviços, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências previstas.
10.7 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas
pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.8 Permitir, dentro das normas internas, o acesso dos empregados da contratada às suas dependências, ao local de
prestação dos serviços, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante da CONTRATANTE.
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10.9 Exercer a fiscalização dos serviços prestados.
11. DO VALOR ESTIMADO
11.1 O valor total estimado da presente aquisição será estabelecido após pesquisa de preços elaborada pela área
competente.
12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
12.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referência em quantidades, características e prazos mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s)
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.
13. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1 O termo de contrato de fornecimento poderá ser substituído pela Nota de empenho na forma do inciso I do artigo 95 da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observando as disposições deste Termo de Referência.
14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1 A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal deve acompanhar e fiscalizar a conformidade do serviço e
da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de representantes
especialmente designados, na forma dos art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021, c/c art. 41 do Decreto nº 32.598/2010. 14.2 A
fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133 de 2021. 14.3 Consoante a Lei Distrital nº 2.834
de 2001, que recepciona a lei 9.784 de 1999 no âmbito do Distrito Federal, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de diffcil ou impossível reparação conforme artigo 45 da Lei nº
9.784, de 1999. 14.4 Será designado como executor para o contrato o servidor Emerson Benedito Vidal, Mat.: 1650635-6, a
qual será incumbida das atribuições contidas nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade
vigentes (Decreto n.º 32.598 de 15/12/2010).
15. DO PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal, desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento;
15.2. 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 efetivo pagamento de acordo com a variação pro rata
tempore do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto do DF nº 37.121/2016;
16. DA SUSTENTABILIDADE
16.1 A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º da Lei Distrital nº
4.770/2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012 e a Lei 14.133/2021, devendo ser observados os requisitos
ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.
17. DA LICITAÇÃO EXCLUSIVA
17.1 Em observância aos arts. 25, da Lei Distrital nº 4.611/2011 e 7º do Decreto Distrital nº 35.592/2014, a presente licitação
deverá ser destinada à participação exclusiva das entidades preferenciais.
18. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da execução, é aquela prevista da
legislação vigente.
ELABORADO POR:
Maria José Lira Vieira
Gerente da Mala do Livro
DE ACORDO:
Daniel Arcanjo Bueno Portela
Diretor da Biblioteca Nacional de Brasília
(Substituto)
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ LIRA VIEIRA - Matr.0242889-X, Gerente
da Mala do Livro, em 08/04/2022, às 14:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
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setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL ARCANJO BUENO PORTELA - Matr.02414937, Diretor(a) da Biblioteca Nacional de Brasília substituto(a), em 08/04/2022, às 15:29,
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.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 83954601 código CRC= 04926F8E.
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