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AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 18/2018
(COM COTA RESERVADA E EXCLUSIVIDADE PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS)

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO
DISTRITO FEDERAL – SEAGRI/DF torna público que em razão de impugnação interposta, modiﬁca os
itens 12.1.1 e 12.1.2 do Edital e altera a data de abertura da licitação do po MENOR PREÇO, na
modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, por meio de Registro de Preços com previsão de nova
data de abertura do certame para 21/11/2018, às 09h00m. Processo nº 00070-00014164/2018-09
(SEI). OBJETO: A presente licitação tem como objeto, a eventual aquisição de insumos agrícolas
diversos – sementes, adubos, mudas, saquinhos de mudas e outros, para serem u lizados por
diferentes setores do Distrito Federal, conforme descrição, caracterís cas, prazos, condições e demais
obrigações e informações constantes dos Anexos deste Edital, com valor Total es mado de R$
1.981.754,57 (hum milhão novecentos e oitenta e um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e sete centavos). O Edital poderá ser re rado a par r da publicação no Portal
www.comprasnet.gov.br ou no portal da SEAGRI-DF a partir da sua publicação e/ou divulgação.

Brasília-DF, 07 de novembro de 2018.

NATANAEL FELIX DOS SANTOS
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por NATANAEL FELIX DOS SANTOS - Matr.1661701-0,
Gerente de Licitações, em 07/11/2018, às 11:36, 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.
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