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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 17/2018- (UASG: 926523)
A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DFSEAGRI-DF comunica aos interessados que, após abertura do Pregão Eletrônico nº 17/2018, em
03/12/2018 às 09:00hs, Processo nº 00070-00015011/2018-71(SEI), que tem por objeto Registro de
Preços visando eventual aquisição de veículos leves, utilitários e caminhões conforme especificações
e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital, re ﬁca o aviso
de resultado ID 16406769 conforme abaixo:
O item da cota reservada, 22 passa a ﬁgurar com o valor total de R$ 278.480,00,
(duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais);
O Valor GLOBAL do certame passa para R$ 16.665.108,00, (dezesseis milhões,
seiscentos e sessenta e cinco mil e cento e oito reais).
O presente aviso de re ﬁcação e os novos termos de adjudicação da cota reservada do
pregão podem ser visualizados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal SEAGRI/DF,
“Edital”.

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS
Gerente de Licitações
Pregoeiro
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