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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Gestão dos Espaços Culturais
Gerência do Centro Cultural Três Poderes e Espaço Oscar Niemeyer
Termo de Referência - SECEC/SUPAC/DGEC/GCC3P-EON

TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO

1.

DO OBJETO

1.1.
O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa especializada
para a elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para revitalização da Praça dos
Três Poderes e áreas circundantes e dos equipamentos culturais que estão sob a Praça, Espaço Lucio
Costa e alojamento do Centro Cultural Três Poderes, especificamente.
2.

DA JUSTIFICATIVA

2.1.
A Praça dos Três Poderes é uma das principais, se não a principal, praça cívica do Brasil.
Alguns dos principais prédios públicos da república estão situados nela, entre eles os prédios que
representam os três poderes da república do Brasil: o Palácio do Planalto, do poder executivo, o
Congresso Nacional, do poder legislativo, e o Palácio do Supremo Tribunal Federal, do poder judiciário.
2.2.
A Praça conta ainda com três equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Distrito Federal: o Museu Histórico de Brasília, primeiro museu da cidade,
inaugurado em 21 de abril de 1960 marcando a transição da capital para o interior; o Panteão da Pátria e
da Liberdade Tancredo Neves, inaugurado em 07 de setembro de 1986, criado para homenagear os
heroís e heroínas nacionais, aqueles brasileiros que defenderam os ideais de liberdade e democracia; e o
Espaço Lucio Costa, inaugurado em 27 de fevereiro de 1992, por ocasião dos 90 anos de Lucio Costa, uma
justa homenagem de Brasília e do arquiteto Oscar Niemeyer ao urbanista criador do Plano Piloto de
Brasília. Há ainda a Casa de Chá, local onde hoje se encontra um centro de atendimento ao turista e que
já fora destinado a atividades gastronômicas.
2.3.
Para além de centro do poder nacional e dos equipamentos culturais, a Praça é em si um
museu a céu aberto com obras de Bruno Giorgi, Alfredo Ceschiatti, José Alves Pedrosa, Oscar Niemeyer,
entre outros.
2.4.
É visível, no entanto, que as intempéries e a ação humana vêm degradando a Praça ao
longo dos anos, especialmente o piso de pedra portuguesa desta Praça, assim como causando infiltrações
nos equipamentos culturais que estão sob a Praça, como é o caso do Espaço Lucio Costa e do alojamento
do Centro Cultural Três Poderes, especificamente.
2.5.
Isso posto, faz se necessário uma ação de revitalização da Praça dos Três Poderes, em seu
piso, nas lajes dos equipamentos que estão sob a Praça, na iluminação, no mobiliário urbano e na
adequação em relação às normas de acessibilidade e outras necessárias, sempre observando e
respeitando os aspectos do tombamento do local.
2.6.
Dessa forma, justifica-se a necessidade de aquisição de serviço de empresa especilizada
para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para a revitalização da Praça dos
Três Poderes e dos equipamentos culturais que estão sob a Praça, Espaço Lucio Costa e alojamento do
Centro Cultural Três Poderes, especificamente.
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2.7.
A Praça dos Três Poderes encontra-se na Área de Preservação do Conjunto Urbanístico de
Brasília, inserido, portanto na poligonal da área tombada. Devido ao especial interesse histórico, cultural,
urbanístico, paisagístico e ambiental dessa zona, a ocupação desta zona deve respeitar as restrições
estabelecidas para preservação do Conjunto Urbanístico Tombado como Patrimônio Nacional,
reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade.
3.

DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1.
Os projetos executivo e complementares devem levar em conta as seguintes áreas e
especificações:
3.2.
Praça dos Três Poderes: área total de aproximadamente 26.400 m2, excluída a área
circundante do prédio do STF. Projeto executivo referente a revitalização do calçamento de pedra
portuguesa da Praça, inclusive com remoção manual e reaproveitamento nos locais necessários e uso de
técnicas necessárias e adequadas para a revitalização da mesma. Área amarela na foto abaixo.
3.3.
Calçada contígua à Praça dos Três Poderes: área total de aproximadamente 3.630
m2. Projeto executivo referente a revitalização do calçamento de pedra portuguesa da calçada, inclusive
com remoção manual e reaproveitamento nos locais necessários e uso de técnicas necessárias e
adequadas para a revitalização da mesma. Área vermelha na foto abaixo.
3.4.
Passarela e área circundante de pedras portuguesas do Panteão da Pátria e da Pira da
Liberdade: área total de aproximadamente 915 m2. Projeto executivo referente a revitalização do
calçamento de pedra portuguesa da calçada, inclusive com remoção manual e reaproveitamento nos
locais necessários e uso de técnicas necessárias e adequadas para a revitalização da mesma. Área azul na
foto abaixo.

3.5.
Espaço Lucio Costa: área total de aproximadamente 855 m2, contido na área da Praça
acima. Área verde no mapa abaixo. Além da revitalização do calçamento sobre a sua laje, conforme
consta no item 3.2, deve conter projeto executivo de arquitetura para recuperação da laje do
equipamento cultural, sanando vazamentos e outros possíveis danos estruturais, como dos gradis,
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prevendo a remoção do contrapiso e da manta asfáltica e a total recuperação da laje e demais estruturas
com o uso de técnicas necessárias e adequadas para a revitalização da mesma. O projeto executivo de
arquitetura da laje e demais estruturas deve levar em conta o relatório da NovaCap constante no arquivo
em anexo (86533600). Desejável que contenha também proposta de solução visando inibir o tráfego de
veículos sobre a laje do espaço, evitando danos na estrutura. Segue sugestão conforme foto abaixo:

3.6.
Alojamento do Centro Cultural Três Poderes (área de apoio): área total de
aproximadamente 120 m2. Área vermelha no mapa abaixo. Além da revitalização do calçamento sobre a
sua laje, deve conter projeto executivo de arquitetura para recuperação da laje da área de apoio, sanando
vazamentos e outros possíveis danos estruturais, prevendo a remoção do contrapiso e da manta
asfáltica e total recuperação da laje e demais estruturas com o uso de técnicas necessárias e adequadas
para a revitalização da mesma, assim como das demais estruturas, levando-se em conta o relatório da
NovaCap constante no arquivo em anexo (86533600). Deve prever ainda projetos complementares de
elétrica e hidráulica para a recuperação do uso do espaço.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=97469623&infra_siste…

3/11

08/06/2022 16:30

SEI/GDF - 86205218 - Termo de Referência

3.7.
Iluminação e mobiliário urbano: projeto executivo de instalação de iluminação sob os
bancos de concreto já existentes na Praça, conforme sugestão nas fotos seguintes:

3.8.
Mobiliário urbano: projeto executivo de instalação de bicicletários e lixeiras, com baixo
impacto visual e seguindo a paleta de cores da praça, próximos a entrada dos equipamentos culturais. O
mobiliário urbano a ser inserido na Praça deve ser discreto e em consonância com o urbanismo da Praça
e de seus prédios e monumentos, respeitando o tombamento da área. Seguem imagens ilustrativas:
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3.9.
Os projetos executivos devem atender às normas técnicas de acessibilidade universal
(ABNT 9050/2020) e outras normas técnicas pertinentes.
3.10.
As intervenções previstas na Praça dos Três Poderes e nos equipamentos culturais da Praça
devem respeitar às normas que regem à condição de imóvel tombado como patrimônio cultural, em nível
distrital e federal. As inserções/intervenções inevitáveis de serem realizadas devem ser discretas, sempre
respeitando o aspecto do tombamento e necessitando de aprovação dos entes competentes antes da
execução.
3.11.
O Projeto executivo de arquiteura da reforma/revitalização deve conter: desenhos
técnicos; memorial descritivo e justificativo; e caderno de especificações técnicas e encargos.
3.11.1.
Levantamento de Custos de Obra – orçamento sintético (planilhas com e sem
desoneração); orçamento analítico (planilhas com e sem desoneração); memoriais de cálculo
(quantitativos e BDI); relatórios de composições; e mapas de cotações.
3.11.2.

Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica.

3.11.3.

Aprovação dos projetos junto aos órgãos públicos e concessionárias, caso necessário.

4.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1.
A contratação obedecerá ao disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como
demais normativos constantes neste instrumento.
5.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1.

O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

5.2.
Serão desclassiﬁcadas as propostas que não atenderem às especiﬁcações e exigências
contidas neste 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. 48, incisos I e II, da Federal nº 8.666/1993;
5.3.
A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, com o preço global, 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.
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DO PRAZO PARA ENTREGA E LOCAL

6.1.
O fornecimento será efetuado em remessa ÚNICA com prazo de entrega não superior a
30 dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota fiscal, desde que o documento de cobrança
esteja em condições de liquidação de pagamento.
6.2.
Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por
prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos. Deverá ser feito por escrito, justificadamente, antes de seu
vencimento, comprovando que não houve culpa da Contratada no descumprimento do prazo contratual.
6.3.
O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue no gabinete da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, Ed. Sede, entre 09h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira,
localizado na Biblioteca Nacional de Brasília, Setor Cultural da República, Área Cívica, Lote s/n Edíficio da
Biblioteca Nacional, Brasília - DF, 70070-150.
6.4.
Os projeto deverão ser entregues também em mídia digital nos formatos .dwg, .rvt, .xlsx e
em .pdf, além do formato físico.
6.5.
Os correios eletrônicos para envio dos arquivos em formato digital são o
cc3poderes@cultura.df.gov.br e o gab@cultura.df.gov.br
7.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.
Com o objetivo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referencia, o recebimento dos serviços será realizado:
7.1.1.
Provisoriamente, no ato da entrega, mediante termo circunstanciado para efeito de
posterior verificação da conformidade do bem com as especificações constantes neste documento.
7.1.2.
Definitivamente, em até 20 (vinte) dias 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 do bem especificada,
conforme este Termo de Referência.
7.2.
O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para
que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.
7.3.
Os projetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo
de 20 (vinte) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis.
7.4.
Se a Contratada deixar de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido sem justificativa
por escrito, aceita pela Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente.
7.5.
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.
7.6.
O recebimento do objeto está condicionado ao aceite pelo Executor do Contrato
especialmente designado para representar a Contratante, conforme prevê a Lei Federal nº 8.666/1993.
8.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1.
Executar os serviços conforme disposto no termo de referência, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
8.2.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da
Administração;
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8.3.
Os serviços deverão ser executados durante o horário normal de expediente (das 9h às
18h) de segunda a sexta;
8.4.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);
8.5.
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
8.6.
Apresentar os empregados devidamente com os Equipamentos de Proteção Individual EPI, quando for o caso;
8.7.
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;
8.8.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;
8.9.
Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito no termo de referência;
8.10.
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
8.11.
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda
e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
8.12.
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;
8.13.
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 do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.14.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.15.
contrato;

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do

8.16.
Não transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no presente termo;
8.17.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
8.18.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
8.19.
À contratante será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços
prestados, se em desacordo com o especificado e/ou especificações do fabricante, devendo a empresa
refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem ônus adicionais à contratante.
9.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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9.1.
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.
9.2.

Receber os bens, disponibilizando local, data e horário e atestar a Nota Fiscal/Fatura.

9.3.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o
Termo de Referência e sua proposta.
9.4.
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.
9.5.
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
9.6.
Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos serviços, no prazo estabelecido, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.
9.7.
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.
9.8.
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 do Contratante.
9.9.

Exercer a fiscalização dos serviços prestados;

9.10.
A Contratante se reserva no direito de recusar o recebimento dos materiais que considere
inadequados e/ou abaixo do padrão de qualidade exigido.
9.11.
Exigir a implementação do Programa de Integridade das Empresas a serem contratadas
pela Administração Pública do Distrito Federal, nos termos do Art. 15, da Lei nº 6.112/2018.
9.12.
contratada.

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela

10.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1.
Para fins de comprovação da capacidade técnica, a empresa deverá apresentar Atestado
de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a
empresa realizado ou estar realizando o objeto, compatível em características com o objeto deste Termo
de Referência.
11.

DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1.
A participação de consórcios não será admitida, uma vez que o objeto a ser adquirido é
amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano
à administração por frustrar o próprio caráter competitivo da disputa pelo menor preço.
11.2.
Pelo mesmo fato não há motivos para se admitir a subcontratação, de forma a gerar outros
instrumentos contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública. Deste modo, é
vedada a subcontratação do objeto.
12.

DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1.
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.
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12.2.
Não sendo possível a substituição do contrato pela Nota de empenho, será formalizado um
contrato administrativo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garantias, obrigações e
responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo de Referência e da proposta de
preços da licitante vencedora.
13.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

13.1.
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal deve acompanhar e
fiscalizar a conformidade dos serviços executados, da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de representantes especialmente designados.
13.2.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com o Art. 120 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
13.3.
De acordo com a Lei Distrital nº 2.834 de 2001, que recepciona a Lei nº 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 difícil ou impossível reparação conforme
artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999;
13.4.
Não obstante, a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o
objeto deste Termo de Referência, a Contratante reservar-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa ﬁscalização no ato de
entrega do objeto.
13.5.
A veriﬁcação da compatibilidade do objeto recebido, com as devidas especiﬁcações e
quantidades, deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
13.6.
O executor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou pendências observadas,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
14.

DO PAGAMENTO

14.1.
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;
14.2.
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;
15.

DA SUSTENTABILIDADE

15.1.
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, que estabelece a
implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública
do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser
observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.
16.

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=97469623&infra_siste…
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16.1.
A disciplina das infrações e sanções administravas aplicáveis no curso da licitação e da
execução é aquela prevista na legislação vigente.
17.

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

Elaborado por
RAFAEL RANGEL SOFFREDI
Gerente do Centro Cultural Três Poderes e Espaço Oscar Niemeyer
EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gerente de Montagem

De acordo.
ALDENISE MELO DA SILVA
Diretora de Gestão dos Espaços Culturais
APROVO o presente Termo de Referência e ratiﬁco a veracidade de todas as informações exaradas, assim
como aﬁrmo a ausência de direcionamento do objeto em tela.

AQUILES RATTI ALENCAR BRAYNER
Subsecretário de Patrimônio Cultural

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL RANGEL SOFFREDI - Matr.0240603-9,
Gerente do Centro Cultural Três Poderes e Espaço Oscar Niemeyer, em 17/05/2022, às 13:56,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Matr.02493225, Gerente de Montagem, em 17/05/2022, às 14:43, 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 AQUILES RATTI ALENCAR BRAYNER - Matr.02490609, Subsecretário(a) do Patrimônio Cultural, em 17/05/2022, às 15:21, 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 ALDENISE MELO DA SILVA - Matr.0242603-X,
Diretor(a) de Gestão dos Espaços Culturais, em 17/05/2022, às 15:24, 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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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= 86205218 código CRC= 4C55FF07.
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