
        

              

  

   
   
   

  
   

       
  
            
 

   

  

  

           
               
           

         
           
            
         

         
         

 

    

      

     



     

        

              

  

        

     









 

 









 

 





         

      

        

   



  

           
      

 

         

Documento assinado eletronicamente pela , em 31Controladoria Geral do Distrito Federal
/01/2022, conforme art. 5º do Decreto Nº 39.149, de 26 de junho de 2018, publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal Nº 121, quarta-feira, 27 de junho de 2018.

Para validar a autenticidade, acesse o endereço https://saeweb.cg.df.gov.br/validacao e 
informe o código de controle 239A38EB.E6FF9F8C.11E82EF8.F6C7F185


