GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Apoio Administrativo
Publicação SEI-GDF - CODEPLAN/DIRAF/GEAAD

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO
FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº.121-00001357/2018-01. O Gerente de Apoio Administra vo Subs tuto
comunica aos interessados que o presidente da CODEPLAN, em 04 de outubro de 2018, autorizou a
realização da despesa, por meio de dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do Ar go 24 da
Lei nº 8.666/93, a emissão das respec vas Nota de Empenho 2018NE00417, aquisição de 6 (seis)
unidades de ﬁxação (Fusor) no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e a Nota de Empenho
nº 2018NE00418 - serviços de manutenção des nados a subs tuição de 6 unidades de ﬁxação (Fusor)
no valor de R$1.080,00 ( hum mil e oitenta reais) , totalizando o valor de R$ 4.680,00 (quatro mil
seiscentos e oitenta reais), por ter apresentado o menor preço global para a aquisição e subs tuição
de 6 (seis) unidades de ﬁxação (Fusor) nos equipamentos da impressora laser mul funcionais
monocromá cas - marca Brother - modelo DCP-8157DN de propriedade da CODEPLAN, observadas as
condições estabelecidas no Termo de Referência.
Brasília-DF, 19 de outubro de 2018
ALBERTO QUENZI ITANO
Gerente de Apoio Administrativo Substituto
Documento assinado eletronicamente por ALBERTO QUENZI ITANO - Matr.0000579-7, Gerente
de Apoio Administrativo-Substituto(a), em 19/10/2018, às 17:24, 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.

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= 14093420 código CRC= E27D3B37.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
Setor de Admi ni s tra çã o Muni ci pa l - SAM, Bl oco H - Ba i rro As a Norte - CEP 70620-080 - DF
3342-2248

00121-00001357/2018-01

Publicação CODEPLAN/DIRAF/GEAAD 14093420

Doc. SEI/GDF 14093420

SEI 00121-00001357/2018-01 / pg. 1

