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Órgão: Governo do Estado/Governo do Distrito Federal/SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENTO RURAL

AVISO DE CANCELAMENTO

A Diretoria de Logística e Apoio Operacional, da Subsecretaria de Administração Geral da

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal,

COMUNICA a todos os interessados acerca do cancelamento da Ata de Registro dos Preços 17/2020-

SEAGRI/DF relativa aos itens 6 e 14 do Pregão Eletrônico nº 11/2020-SEAGRI/DF, nos termos do art. 19 do

Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, e conforme decisão da Autoridade Competente, após

comprovado nos autos do Processo nº 00070-00001745/2021-78: a) elevação excessiva dos encargos do

particular; b) ocorrência de evento posterior à assunção do compromisso; c) vínculo de causalidade entre o

evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) a imprevisibilidade da ocorrência do evento.

O Termo de Cancelamento, na íntegra, será disponibilizado no site www.agricultura.df.gov.br (menu

'editais').

AVISO DE CANCELAMENTO

A Diretoria de Logística e Apoio Operacional da Subsecretaria de Administração Geral da

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal,

COMUNICA a todos os interessados acerca do CANCELAMENTO da Ata de Registro dos Preços 25/2020-

SEAGRI/DF relativa aos itens 10, 11 e 18 do Pregão Eletrônico nº 12/2020-SEAGRI/DF, nos termos do art.

19 do Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, e conforme decisão da Autoridade Competente, após

comprovado nos autos do Processo nº 00070-00001160/2021-58: a) elevação excessiva dos encargos do

particular; b) ocorrência de evento posterior à assunção do compromisso; c) vínculo de causalidade entre o

evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) a imprevisibilidade da ocorrência do evento.

O Termo de Cancelamento, na íntegra, será disponibilizado no site www.agricultura.df.gov.br (menu

'editais').
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Diretor
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