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CARTA Nº 013/2015 – GEMAP  
Brasília, 10 de setembro de 2015. 

 
 
Ao GABRIEL FELIPE GUERINO 
Empresa: GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME. 
Rua Agenor Paes, nº 149 – Centro – CEP: 38.400-118. 
Uberlândia – MG. 
 
 

Prezado Senhor, 
 
 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal -

EMATER-DF - é uma empresa pública que presta serviços aos agricultores familiares, 

assentados da reforma agrária, produtores rurais e suas famílias no Distrito Federal e na 

RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno). 

Objetivando prestar um serviço cada vez com mais qualidade e capaz de 

melhorar as condições de vida do público assistido pela EMATER-DF, bem como 

proporcionar as melhores condições de trabalho para os empregados desta empresa, faz-se 

necessário manter contrato com empresa para prestação de serviços de aquisição de 

passagens aéreas nacionais e internacionais com intuito de permitir a locomoção de 

empregados da EMATER-DF e demais convidados da Direção da Empresa para 

participação em reuniões e eventos diversos. 

 Diante do exposto, manifestamos nosso interesse em realizar a adesão à 

Ata de Registro de Preço referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2015 – do Comando da 

8ª Região Militar para contratação do serviço de agenciamento de passagens áreas e 

terrestres em âmbito nacional e internacional na quantidade estimada de 200 passagens. 

Dessa forma, aguardamos resposta que, em caso de aceitação, deverá 

declarar que a aceitação não prejudica a contratação original. Maiores esclarecimentos, 

favor entrar em contato pelo telefone (61) 3311-9325, com o Gerente de Material e 

Patrimônio. 

 

Atenciosamente, 
 

 
 

ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA 
Gerente de Material e Patrimônio/GEMAP 
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