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AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEAGRI/DF - Programa Cisternas

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO
DISTRITO FEDERAL - SEAGRI/DF comunica aos interessados que está realizando chamada pública para
a seleção e contratação de en dade privada, sem fins lucra vos, para a implementação da tecnologia
social de acesso a água - cisternas de placas 16 mil litros, observadas as disposições da Lei Federal
nº. 8.666/1993, da Lei Federal nº 12.873/2013, do Decreto nº 9.606/2018, da Portaria nº 022/2020, da
Portaria nº 365/2020, da Instrução Norma va nº 2 SEDS/SEISP/COAP/MC, de 24 de março de 2021, e
seu anexo único, bem como as disposições do Edital de Chamada Pública nº 01/2022 SEAGRI/DF -
Programa Cisternas. Poderão par cipar deste edital as en dades privadas, sem fins
lucrativos, credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O valor es mado é de até R$
1.444.737,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete
reais), conforme especificações e condições constantes no referido edital e seus anexos. A data
limite para recebimento de documentação e propostas será até às 17 horas do dia 14 de outubro de
2022 (exceto sábados, domingos e feriados), no Parque Estação Biológica, Asa Norte, Brasília/DF,
Protocolo do Edi cio Sede da SEAGRI/DF, CEP 70.770-914. O edital na íntegra poderá ser acessado nos
endereços eletrônicos:  <www.agricultura.df.gov.br>, <www.gov.br/cidadania> ou pessoalmente, na
SEAGRI/DF. Informações referentes às exigências para par cipação e demais procedimentos poderão
ser ob dos no mesmo local da entrega das propostas, pelo email <csp@seagri.df.gov.br> ou pelo
telefone (61) 3051-6366.

 

LUCIANO MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado Substituto
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setembro de 2015.
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