GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Licitações
Aviso SEI-GDF n.º 36/2019 - SEAGRI/SUAG/DILOG/GELIC

Brasília-DF, 16 de outubro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 10/2019
(EXCLUSIVO PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS)

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO
DISTRITO FEDERAL – SEAGRI/DF torna público que realizará licitação do po MENOR PREÇO, na
modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, por meio de Registro de Preços com previsão de
abertura do certame para 30/10/2019, às 09h00m. Processo nº 00070-00004102/2019-61 (SEI).
OBJETO: Contratação de serviço de inves gação geotécnica para execução de sondagem à percussão.
Serão aproximadamente 30 (trinta) furos de sondagem à percussão, distribuídos em diversos terrenos
de propriedade do Governo do Distrito Federal, visando subsidiar a elaboração de projetos de
fundações para ediﬁcações voltadas para a área rural e/ou para a manutenção dos próprios da
SEAGRI, sobretudo nas Regiões Administra vas de Brazlândia, Lago Norte, Paranoá, Planal na, Plano
Piloto (Asa Norte) e São Sebas ão, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos, com Valor Total es mado de R$ 62.170,50 (sessenta e dois mil, cento e setenta
reais e cinquenta centavos). O Edital poderá ser re rado a par r da publicação no Portal
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ ou no portal da http://seagri.df.gov.br/ a par r da sua
publicação e/ou divulgação.

Brasília-DF, 16 de outubro de 2019.

EDILENE DIAS CERQUEIRA
Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por EDILENE DIAS CERQUEIRA - Matr.1661533-6,
Técnico(a) de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, em 16/10/2019, às 10:11, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 29941153 código CRC= 114E23B1.
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