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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência Operacional

Termo de Referência SEI-GDF - CEASA-DF/PRESI/DITOP/GEROP  

 TERMO DE REFERÊNCIA

I. APRESENTAÇÃO

1. Este termo visa à ocupação de espaços padronizados e individualizados, disponíveis na CEASA/DF mediante Termo de Permissão Remunerada
de Uso – TPRU, da loja relacionada a seguir, destinadas prioritariamente ao comércio em nível de varejo de produtos e/ou serviços que estejam
em consonância com a missão da CEASA/DF conforme descrito a seguir para cada unidade licitada:

a) Loja no 05 no Pavilhão B-03, com área equivalente a 54,32 m², para a comercialização, em nível de varejo, de produtos e/ou serviços que
estejam em consonância com a missão da CEASA/DF;

II. INTRODUÇÃO

2.1 A CEASA/DF empresa de economia mista pertencente ao complexo administra�vo indireto do Governo do Distrito Federal, tem se
preocupado em oferecer infraestrutura �sica aos seus usuários, obje�vando o abastecimento do Distrito Federal e o escoamento da produção
local e da RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno, incrementando com outras mercadorias de outros estados da federação,
proporcionando o equilíbrio entre a oferta e a demanda, com mais qualidade e maior diversidade de produtos.

2.2 A CEASA/DF, por ter autonomia administra�va e financeira, visa a ocupação de seus espaços por meio de locação de boxes, lojas e outras
áreas disponíveis.

     III. JUSTIFICATIVA

3.1 Imprimir maior diversidade das a�vidades desenvolvidas no interior da CEASA/DF;

3.2 Aumentar a oferta de produtos ao mercado consumidor, regulando o preço do produto ofertado por uma maior disponibilidade deste na
região consumidora;

3.3 Aumento da Arrecadação;

3.4 Disponibilizar áreas para a comercialização de gêneros alimen�cios, proporcionando o abastecimento, o escoamento da produção
agropecuária e o aumento da arrecadação da CEASA/DF;

3.5 Os valores iniciais a �tulo de taxa de ocupação que trata o capítulo VI foram calculados tomando-se como base o valor global do TPRU
sendo aplicado este o percentual de 5% (cinco por cento).

3.6 Disponibilizar áreas para a�vidades correlacionadas e de interesse para o desenvolvimento da a�vidade principal de abastecimento.

     IV. DA RESPONSABILIDADE DO PERMISSIONÁRIO

4.1 Quaisquer modificações, nas instalações �sicas (edificações) nas áreas licitadas, deverão ser previamente autorizadas pela CEASA/DF, na
forma da Lei, as quais serão automa�camente incorporadas ao patrimônio da CEASA/DF.

4.2 Arcar com todos os pagamentos de impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras contribuições que incidem ou venham a incidirem
sobre a área contratada, conforme o Regulamento de Mercado e TPRU anexos.

4.3 Cumprir fielmente todas as leis, normas internas e o Regulamento de Mercado da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A –
CEASA/DF, cujo desconhecimento prévio não poderá ser alegado.

4.4 Arcar com o pagamento de todas e quaisquer despesas rela�vas à u�lização das áreas comuns da CEASA/DF e seus serviços de
Administração e orientação de Mercado, manutenção e conservação, como também o rateio dos serviços de limpeza, vigilância, energia
elétrica, água, esgotos, IPTU e seguro predial, que serão ressarcidos pelo permissionário sob forma de rateio mensal, referente aos valores
computados no mês anterior, cujo custo poderá sofrer variação de acordo com os preços de insumos u�lizados.

4.5 Pagar as tarifas mensais até o 5º dia ú�l do mês subsequente ao do vencimento, conforme Tabela de Tarifas da CEASA/DF.

4.6 Empregar em seus serviços, pessoal idôneo, exigindo-lhes perfeita disciplina e a máxima urbanidade no trato ao público, com a
possibilidade de subs�tuição do referido funcionário, em virtude de desobediência ao Regulamento de Mercado.

4.7 Observar, na sua a�vidade, os horários que forem fixados para o funcionamento do Mercado Atacadista da CEASA/DF.

      V. DA FISCALIZAÇÃO

5.1 A CEASA/DF manterá em seus quadros, equipe de orientação e verificação obje�vando coibir quaisquer irregularidades que venham a
atentar contra seus regulamentos e instruções baixadas.

    VI. DO PRAZO

6.1 O Prazo contratual previsto em licitação para o TPRU - Termo de Permissão Remunerada de Uso das lojas citadas no item 1.1, será de 15
(quinze) anos, a fluir da assinatura do ajuste, podendo ser prorrogável por igual período, observada as condições previstas na Lei Distrital nº
4.900, de 16 de agosto de 2012.

   VII. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 O valor mínimo da proposta por cada Àrea citada no item 1.1, será equivalente a 5% do valor global do TPRU-Termo de Permissão
Remunerada de Uso correspondente a taxa do Pavilhão em que o mesmo se encontra instalado, a �tulo de Taxa de Ocupação, conforme Tabela
de Tarifas da CEASA/DF anexas a este documento, devendo o valor ofertado ser depositado na Conta no 900.001-6, no ato da assinatura do
contrato, após convocação da empresa para tal fim. Cabe ressaltar que o valor mínimo da Taxa de Ocupação de cada box foi calculado
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considerando a metragem de cada unidade e o valor previsto na Tabela de Tarifas da CEASA/DF, por metro quadrado ocupado, que será
conforme valores e áreas descritas a seguir:

7.2 Loja 05 no Pavilhão B-03, com área equivalente a 54,32 m², com valor mínimo igual a (TPRU mensal) x (12 meses) x (15 anos) x 5% = R$
26.389,74.

7.3 As áreas deverão ser vistoriadas pelos licitantes em até um dia ú�l antes da realização da concorrência pública, de segunda a sexta-feira,
das 08:00 às 12:00 horas, na presença do Gerente Técnico Operacional da CEASA/DF, que deverão declarar que têm pleno conhecimento das
condições do local e de todas as informações e documentos necessários para par�cipação do certame licitatório.

 

Brasília,       de                      de 2018.

 

 __________________________________________                                             

                  HÉLIO GOMES MORENO                                                            

             Gerente Operacional                                                    
 

Aprovo o Termo de Referência.                                       

 

 

 Brasília,        de                      de 2018.

 

______________________________________________

JOSÉ DEVAL DA SILVA

Presidente da CEASA/DF

 

 

 

 

 

ANEXO I

TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO – TPRU

 

PROCESSO Nº 00071-0000XXXX/2018-XX

 

Pelo presente instrumento par�cular, de um lado, como PERMITENTE, a CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - CEASA/DF,
sociedade de economia mista, com sede administra�va no SIA/SUL - Trecho 10, lote Nº 05, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 00.314.310/0001-80,
representada neste ato pelo seu Presidente, ___________________________________, e do outro a empresa
___________________________________________, doravante denominado PERMISSIONÁRIO, CNPJ/MF Nº.  ______________________,
representada legalmente pelo Sr, (a) ________________________________________, brasileiro (a) RG Nº. ___________, SSP/DF, CPF Nº.
______________________, residente e domiciliado _______________________, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO
REMUNERADA DE USO, doravante denominado T.P.R.U, em conformidade com o que dispõe a Lei Distrital Nº. 4.900/2012 e Lei nº 8.666/93,
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento diz respeito à ocupação do Box Nº. ______ no Pavilhão ______ no âmbito da  CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - CEASA/DF, que corresponde a área ú�l de _______.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A PERMITENTE outorga ao PERMISSIONÁRIO, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período, a contar da
assinatura do presente instrumento, permissão de uso do local mencionado, para a comercialização no atacado de produtos �picos, como
hor�granjeiros, cereais e pescados “in natura e/ou processados” no sistema preconizado para o setor (e demais a�vidades de apoio nos termos do
Regulamento de Mercado), de propriedade ou responsabilidade do PERMISSIONÁRIO, podendo ser revogado se as partes manifestarem mútuo
interesse, com atualização anual e revisão quinquenal de tarifas, nos termos do Parágrafo Único do ar�go 14 da Lei 4.900/2012, sem prejuízo do
Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira deste ajuste.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A revisão de tarifas será realizada a cada 05 (cinco) anos.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - A presente permissão poderá ser rescindida, desde que a PERMITENTE, no�fique o PERMISSIONÁRIO por escrito, contra-
recibo, bem como quando forem infringidas as condições do presente contrato ou do Regulamento de Mercado da CEASA/DF, e outras disposições e
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resoluções per�nentes. Quanto ao direito de retenção ou indenização pelo PERMISSIONÁRIO, aplicar-se-ão os ar�gos 1.219 e 1.220, do Código Civil
Brasileiro.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente instrumento não assegura exclusividade ao PERMISSIONÁRIO quanto aos produtos de sua especialidade.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Pela permissão outorgada o PERMISSIONÁRIO pagará à PERMITENTE até o dia 05 (cinco) do mês subsequente, o valor
correspondente ao pavilhão _____, Box _______, a quan�a de R$ ___,____  por m² de área ú�l ocupada, perfazendo um total de R$
____________________, valor este vinculado à Tabela de Tarifas da CEASA/DF, na tesouraria da PERMITENTE, ou onde por ela for indicado sob pena
de multa sobre o valor devido, além da cobrança de juros de mora, conforme disposição legal em vigor. Vencido o débito após 15 (quinze) dias de
inadimplência, o mesmo será enviado para o Cartório de Protestos de Títulos, ficando a cargo do PERMISSIONÁRIO as despesas decorrentes de
custas processuais e honorários advoca�cios.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sobre a tarifa es�pulada incidirá, para efeito de atualização/reajuste anual, a variação do INPC apurado mensalmente, ou
outro índice oficial que venha a sucedê-lo, tendo como data base o mês de março, independentemente da data de assinatura deste contrato.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer inadimplência no pagamento da tarifa de responsabilidade do PERMISSIONÁRIO cujo débito ultrapassar a soma
de 30 (trinta) dias do vencimento, ou pelo atraso contumaz no pagamento mensal, será automa�camente sustado, e após verificação sumária da
Gerência Financeira ou outro órgão que vier a subs�tuí-la junto à PERMITENTE, rescindindo, se assim for determinado pelo Presidente, sem que lhe
assista o direito de qualquer providência, visando o restabelecimento da situação anterior.

 

CLÁUSULA QUARTA - Além da tarifa de u�lização fixa, as despesas rela�vas à u�lização das áreas comuns da CEASA/DF, e seus serviços de
administração, manutenção e conservação, como também os, energia elétrica, água, IPTU e outros da mesma natureza, serão ressarcidos pelo
PERMISSIONÁRIO sob forma de rateio mensal, referente aos valores computados no mês anterior, cujo custo poderá sofrer variações de acordo
com os preços dos insumos u�lizados, na forma da Lei.

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Não se inclui na tarifa acima, devendo ser cobrado à parte, todos os gastos em que incorrer o PERMISSIONÁRIO,
considerados excedentes aos padrões normais de uso.

 

CLÁUSULA QUINTA – O PERMISSIONÁRIO obriga-se fielmente a cumprir o Regulamento de Mercado da PERMITENTE, além de aceitar e respeitar as
normas que a PERMITENTE adotou e outras que venham ins�tuir para disciplinar o funcionamento da CEASA/DF, normas e regulamentos estes que
o PERMISSIONÁRIO declara conhecer em todos os seus termos e que passam a integrar o presente instrumento, como se nele es�vessem
transcritos.

 

CLÁUSULA SEXTA – O PERMISSIONÁRIO obriga-se a manter a área objeto deste termo em boas condições de limpeza e higiene, com as instalações
em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como os pertences da área objeto desta permissão, que declara receber em perfeito
estado e na mesma forma se compromete a res�tuir findo o contrato, com direito à retenção ou indenização pela benfeitoria, conforme os
parágrafos seguintes, sendo que tais benfeitorias ficam desde logo, incorporados ao imóvel, salvo as voluptuárias nos termos dos ar�gos 1219 e
1220 do Código Civil Brasileiro.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Antes de realizar edificações e/ou benfeitorias, ainda que necessárias, deverá o PERMISSIONÁRIO obter prévia
autorização por escrito da PERMITENTE, ficando estas benfeitorias e edificações desde logo incorporadas ao imóvel, exceto se houver avença
diversa em termo adi�vo.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Salvo disposição em contrário, o PERMISSIONÁRIO goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias, ou no
de benfeitorias uteis, se estas houverem sido feitas com expresso consen�mento da PERMITENTE.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O PERMISSIONÁRIO, quando de boa-fé, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quando
às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor
das benfeitorias necessárias e úteis.

 

PARÁGRAFO QUARTO - Ao PERMISSIONÁRIO de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não lhe assiste o direito de retenção
pela importância destas nem o de levantar as voluptuárias.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – O PERMISSIOMÁRIO fica obrigado a manter e revisar ex�ntores de incêndio, na qualidade, �po e capacidade exigidos pelo
Corpo de Bombeiros e de acordo com as técnicas em vigência.

 

CLÁUSULA OITAVA – Ocorrerá a rescisão contratual, nas seguintes hipóteses:

a) no caso de locação, cessão ou alienação do objeto, no todo ou em parte, do TPRU ou da autorização;

b) rescisão antecipada do contrato, por inicia�va do PERMISSIONÁRIO;

c) em caso de requerimento de falência e/ou concordata, preven�va ou suspensiva;

d) o descumprimento do pagamento das taxas e demais encargos por 30 (trinta) dias, consecu�vos ou não, bem como o atraso contumaz;

e) se o PERMISSIONÁRIO da área der-lhe des�nação diversa do objeto deste contrato;
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f) pela inexecução total ou parcial do contrato;

g) se o PERMISSIONÁRIO que �ver sido suspenso por3 (três) vezes no período de um ano.

 

CLÁUSULA NONA – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garan�da previa defesa, aplicar a contratada a seguintes
sanções, segundo disposto no ar�go 22 da Lei n° 4.900/2012:

I - Advertência, por escrito;

II - Multa, que será aplicada nos moldes do Regulamento de Mercado;

III - Suspensão da a�vidade;

IV - Apreensão do produto ou equipamento;

V - Cassação da permissão ou da autorização.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aplicação de qualquer sanção prevista não exime o infrator de:

  I - reparar o dano;

 II - sanar a irregularidade constatada.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas tratadas nesta cláusula poderão ser descontadas de eventual crédito existente junto à Administração ou,
quando for o caso, cobradas judicialmente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica expressamente outorgada à PERMITENTE o direito de, a qualquer tempo e hora, ingressar na área objeto da presente
permissão, esteja ou não presente o PERMISSIONÁRIO ou preposto seu, nos seguintes casos:

a) Para examinar ou re�rar gêneros em perecimento ou de venda não permi�da;

b) Para proceder à desocupação, por ter sido abandonada;

c) Para fiscalizar a manutenção da higiene;

d) Proceder a outras fiscalizações que se fizerem necessárias;

e) Para proceder a sua desocupação em virtude da rescisão do contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – No caso de desocupação por mo�vo de rescisão do contrato, quaisquer objetos não perecíveis poderão ser
removidos para depósito da PERMINETE ou de terceiros, ficando estabelecido que após o prazo de 30 (trinta) dias, serão considerados
abandonados, podendo a PERMITENTE, deles dispor da forma que julgar conveniente, sem que assista ao PERMISSIONÁRIO direito a qualquer
indenização.

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica o PERMISSIONÁRIO sujeito ao pagamento das eventuais despesas de remoções, transporte, carga e descarga e
armazenamento, durante o prazo em que tais pertences ficarem à disposição da PERMITENTE.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Na hipótese de serem encontradas mercadorias em estado de perecimento, nos termos da cláusula anterior, a
PERMITENTE concederá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas ao PERMISSIONÁRIO para que providencie a re�rada da parte ainda aproveitável, se
houver, sob pena de ficar facultado a PERMITENTE, incinerá-la, colocá-la no lixo ou doá-la para finalidade compa�vel.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica a encargo do PERMISSIONÁRIO o pagamento de todos e quaisquer tributos e encargos incidentes sobre a área
ou o comércio ali exercido, além de:

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo emprega�cio com esta CEASA/DF;

b) Assumir também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem ví�mas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão ou con�ngência;

c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas aos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção
conexão ou con�ngência.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As comunicações e no�ficações a serem feitas ao PERMISSIONÁRIO considerar-se-ão válidas e efetuadas com a
entrega de correspondência, mediante contra-recibo, a quem quer que se encontre na área objeto da permissão, a serviço do PERMISSIONÁRIO.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A falta de res�tuição da área objeto do presente Termo, nos prazos estabelecidos, autoriza a PERMITENTE intentar,
inclusive ação possessória, para reaver o imóvel nos termos do Ar�go 920 e seguintes do Código de Processo Civil.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O PERMISSIONÁRIO se obriga a apresentar ao Setor de Cadastro da CEASA/DF, os documentos rela�vos a seu Cadastro
Social, comprovantes atualizados, bem como documentos complementares exigidos pelas Normas e Regulamentos de Mercado da PERMITENTE:

a) a cada 12 (doze) meses, para fins de recadastramento;

b) a qualquer tempo, desde que, solicitado pela Diretoria Técnica Operacional, ou outro órgão que vier a subs�tuí-la.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A permissão outorgada por este instrumento entende-se feita ao PERMISSIONÁRIO, pessoa jurídica, através da razão
social constante deste contrato, a qual em nenhuma hipótese poderá ser transferida a terceiros, ainda que temporariamente, no todo ou em parte,
nem poderá ser objeto de garan�a real, decorrentes de financiamentos contraídos pelo PERMISSIONÁRIO.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em nenhuma hipótese terá a PERMITENTE qualquer responsabilidade perante terceiros com os quais o(s)
PERMISSIONÁRIO(S) tenha(m) ou venha(m) a ter contratos ou compromissos, sejam par�culares, sejam decorrentes de a�vidade relacionada com a
área objeto deste contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Toda e qualquer alteração contratual que vier a ocorrer deverá se comunicada a PERMITENTE que poderá impugnar
qualquer nova disposição que conflite com os propósitos deste instrumento ou com os interesses de mercado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Fica eleito o Foro de Brasília-DF, com expressa renúncia de qualquer outro privilegiado, para dirimir quaisquer dúvidas
ou questões oriundas do presente Termo.

                                               Neste ato, PERMITENTE e PERMISSIONÁRIO declaram aceitar a presente permissão em todas as suas Cláusulas e
condições obrigando-se a cumpri-las fielmente, pelo se lavrou o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito
legal, que vai firmado pelas partes interessadas e testemunhas abaixo:

 

Brasília – DF, ____ de __________________ de 2018.

 

PELA PERMITENTE

 

__________________________________________

JOSÉ DEVAL DA SILVA

PRESIDENTE – CEASA/DF

 

 

PELO PERMISSIONÁRIO

 

_____________________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 TESTEMUNHAS:

 

__________________________                                               ________________________

CPF:                                                                                        CPF:

                                 

                               

ANEXO II

TABELA 1

TABELA DE T.P.R.U EM M²

PAVILHÃO LOJA Nº ÁREA (m²) VALOR (m²) TOTAL (R$)

B- 03 05 54,32 53,98 2.932,19

 

Obs: Os valores são reajustados a cada ano pelo INPC. Os valores da Tabela 1 referem-se apenas à metragem da área contratada.
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TABELA 3

PLANILHA DE RATEIO

PERÍODO: MAIO - 2017

VALORES DE RATEIO PARA LIMPEZA

NOTA FISCAL DISCRIMINAÇÃO PROCESSO VALOR

 WR COMERCIAL LOTE 02      110.381,76

 WR COMERCIAL LOTE 03        30.949,47

 PRAGAS E VETORES 014/2016                   -  

 (-) GLOSA NOTA FISCAL                    -  

 (+) DIFERENÇA RECUP. A MENOR MÊS /2016.   

TOTAL...............................................................................................................................................................................................................    141.331,23

ÁREA P/ RATEIO P/M².....................................................................................................................................................................................      28.585,15

VALOR P/M².....................................................................................................................................................................................................              4,94

VALORES DE RATEIO PARA VIGILÂNCIA
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NOTA FISCAL DISCRIMINAÇÃO PROCESSO VALOR

 EUROSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 88/2018     134.403,78

 PONTUAL SERVIÇOS GERAIS (FISCAL DE PISO) - LOTE 03 048/2016       30.720,42

 (+) DIFERENÇA RECUP. A MENOR MÊS /2016.   

TOTAL...............................................................................................................................................................................................................    165.124,20

ÁREA P/ RATEIO P/M².....................................................................................................................................................................................      28.585,15

VALOR P/M².....................................................................................................................................................................................................   5,23

VALORES DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA

NOTA FISCAL DISCRIMINAÇÃO PROCESSO VALOR

  DAVOS ENGENHARIA 083/2014       23.582,87

 (+) REPACTUAÇÃO.          2.318,66

TOTAL...............................................................................................................................................................................................................      25.901,53

ÁREA P/ RATEIO P/M².....................................................................................................................................................................................      28.585,15

VALOR P/M².....................................................................................................................................................................................................              0,91

VALORES DE RATEIO PARA I.P.T.U

NOTA FISCAL DISCRIMINAÇÃO PROCESSO VALOR

  083/2014       56.974,56

 (+) REPACTUAÇÃO.      -   

TOTAL...............................................................................................................................................................................................................      56.974,56

ÁREA P/ RATEIO P/M².....................................................................................................................................................................................      43.585,15

VALOR P/M².....................................................................................................................................................................................................         1,31

HAVENDO DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES RATEADOS DOS CONTRATOS, SERÃO AJUSTADOS NO MÊS SEGUINTE.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DEVAL DA SILVA - Matr.0001147-9, Presidente,
em 23/10/2018, às 15:08, 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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