
 

BRASÍLIA – PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE         
 SAIN - PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - ED. EMATER-DF – BRASÍLIA-DF - CEP 70.770-915 

 FONE: (61) 3340-3030 - FAX: (61) 3340-3006 
          E-MAIL : emater@emater.df.gov.br     SÍTIO: www.emater.df.gov.br 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO 

FEDERAL- SEAGRI -DF 
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL –  

EMATER-DF 

 

  
 
 
Processo: 072.000.253/2014 
Assunto: Aquisição de Material de Expediente 
Interessado: U.L. São Sebastião 
 

 

Cuidam os autos de aquisição de material de consumo (Material de 

Expediente para uso na Exposição de São Sebastião) do Pedido de Compras nº 01/2014 da 

Unidade Local de São Sebastião, classificado no Elemento de Despesa 33.90.30 – Material 

de Consumo - Grupo 16 (Material de Expediente), cuja melhor proposta de preços atingiu o 

valor de R$ 2.137,50 (dois mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Para tanto, foram anexadas propostas de preços válidas, bem como conferida 

a regularidade fiscal, trabalhista e tributária dos fornecedores, e encaminhamos ao 

Ordenador de Despesas para, caso esteja de acordo com a presente contratação, autorizar 

a realização da despesa, emissão de nota de empenho. 

Informamos que, conforme Instrução nº 187/2014 – PRESI, foram revogadas 

as disposições das Resoluções/Instruções que tratavam da Dispensa de Licitação por valor, 

devendo constar nos autos o check-list, conforme orientação do Parecer nº 102/2013 – 

ASJUR, acolhido pelo Despacho nº 504/2013 – PRESI de 17 de setembro de 2013. 

Desse modo informamos que a pretensa contratação amolda-se na 

modalidade de compra sugerida pelo setor de compras (Art. 24, II da Lei 8.666/93) e que, 

através de Dispensa de Licitação, não tramitam processos e nem foram feitas contratações 

no exercício de 2014, para o grupo 33.90.30 - 16 (Material de Expediente) e declaro que não 

há fracionamento ou parcelamento da contratação. Solicito, caso aprovado o despacho, 

encaminhar ao Ordenador de despesas para decisão e adoção das medidas cabíveis, 

conforme descrito acima.  

 

 
Brasília, 06 de junho de 2014. 

      
 
 
 

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO 
Gerente de Material e Patrimônio 
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