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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 (*)

O Subsecretário de Administração Geral - Subs tuto comunica a abertura da Dispensa de Licitação,
EMERGENCIAL, para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços con nuados de
terceirização de mão-de-obra de apoio às a vidades operacionais e administra vas, de caráter
subsidiário (operador de máquinas agrícolas e de terraplanagem, motorista - CNH categoria “D”,
carregador/estiva), para atender a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural do DF, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas em Edital
e seus anexos disponível no endereço www.agricultura.df.gov.br, menu 'Editais', documento 'Edital
Contratação Emergencial Mão-de-Obra'. Processo SEI nº 00070-00006338/2019-32, no valor
prévio estimado de R$ 1.347.211,80 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil duzentos e onze reais
e oitenta centavos), para o período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme termos do edital. O
Termo de Referência contendo todas as informações necessárias poderá ser ob do por meio
eletrônico no endereço acima informado ou no endereço: Parque Estação Biológica, Edi cio Sede, CEP
70.770-914 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, telefone:
(61) 3051.6357/3051.6306. As propostas, juntamente com a documentação, deverão ser entregues em
um único envelope lacrado até às 11hs do dia 30/08/2019 no endereço físico supracitado.

MARCONDES DOURADO SARAIVA

Subsecretário de Administração Geral - Substituto

 

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 164, de
29 de agosto de 2019, página 31.

Documento assinado eletronicamente por MARCONDES DOURADO SARAIVA - Matr.0196802-5,
Subsecretário(a) de Administração Geral-Substituto(a), em 29/08/2019, às 14:06, 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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