
N°. Processo 
Vigência do 
Suprimento 
de fundos 

Bens 
adquiridos 
ou serviços 
contratados 

Valores 
pagos 

Empresa CNPJ Endereço 
N° da 
Nota 
Fiscal 

Justificativa da aquisição 
    

00391-
00001736/2020-

64 

14/05/2020 
a 

13/07/2020 
(60 dias) 

Aquisição - 
Material 
Hidraulico 

 R$         
334,34  

Líder 
Material 
Elétrico 

31.330.142/0001-
23 

SCLRN 711 
Bloco A Loja 
58 - Asa Norte 361 

Atendendo a legislação e a urgência que o caso requer. Trata-
se da aquisição de 2(dois) registros Esfera Soldável de 75mm 
e 2(dois) adaptadores Flange de 75 mm com anel para caixa 
d`água para o Parque Ecológico Saburo Onoyama 

    

Aquisição - 
Marmitex 

 R$         
720,00  Sabor Pleno 

06.137.019/0001-
60 

CNG 03 LOTE 
01 LOJA 01, 01 
- TAGUATINGA 146 

Atendendo a legislação e a urgência que o caso requer. 
Entendimento de que mesmo a equipe ser originária de 
órgãos públicos e, portanto, possivelmente receber auxílio 
alimentação, o período estimado de 11 (onze) horas para a 
realização da atividade de queimada requer a refeição 
adicional aos participantes. 

    

Aquisição - 
Equipamento 
Sanitário 

 R$         
144,80  Rezende 

00.099.283/0002-
51 

Area Especial 
Industria 
número 2 
lotes 1-3 - 
Sobradinho 235308 

Atendendo a legislação e a urgência que o caso requer. 
solicita a aquisição de 1 (uma) Coluna Para Lavatório, 1 (um) 
lavatório e 1 (uma) lata de grafite para colocar em 
funcionamento o banheiro masculino que encontra-se 
danificado e realizar  a lubrificação dos equipamentos do PEC  
localizado no Parque Ecológico dos Jequitibás. 

    

Serviço - 
conserto de 
gerador 

 R$      
1.890,00  

Kabura 
Ciclomotores 

31.631.739/0001-
25 

ADE 
CONJUNTO 28 
LOTE 46 LOJA, 
01 - - AGUAS 
CLARAS 92 

Atendendo a legislação e a urgência que o caso requer. 
Atendimento de reparo do gerador de energia com carga 
patrimonial nº 0012, pois consta a necessidade de realização 
de serviço de recuperação dos portões e dos cercamentos de 
vários parques de responsabilidade do Brasília Ambiental 

    Serviço - 
troca de oléo 
e filtro de 
veículo 

 R$         
400,00  BR Diesel 

37.167.905/0001-
60 

A.D.E 
CONJUNTO 14 
LOTE 10 - 
Aguas Claras 590 

Atendendo a legislação e a urgência que o caso requer. Trata-
se de veículo que atualmente está descoberto pelo contrato 
de manutenção ofertado pela COGEF (Contrato nº 13/2017 
SEPLAG X LINK CARD). 

    
Serviço - 
conserto 
portão do 
parque 

 R$      
1.430,00  

Serralheria 
Martins 

09.165.436/0001-
05 

QE 40, 
conjunto N, 
Lote 53 - 
Guará II 359 

Atendendo a legislação e a urgência que o caso requer. Tendo 
em vista que os acessos ao Parque Ecológico Asa Sul - PASul 
estão comprometidos devido a precária condição estrutural 
em que os portões se encontram atualmente, tanto o acesso 
à veículos quanto o portão de acesso aos frequentadores. 

    Serviço - 
conserto do 
motor do 
portão do 
parque 

 R$         
280,00  

Antonio 
Cesar 

13.344.373/0001-
21 

QUADRA 4 
LOTE 09 Nº09 
- INCRA 8 
(Brazlandia) 1795652 

Atendendo a legislação e a urgência que o caso requer. 
Solicita a manutenção do portão eletrônico que controla a 
entrada de carros no Parque Lago Cortado tendo em vista 
que os defeitos apresentados no equipamento tem 
ocasionado a falta de segurança no controle e acesso à U.C. 

     


