Aviso de Adiamento
Pedido de Proposta 01-2019-SEDES
A Secretaria de Desenvolvimento Social/SEDES-DF comunica aos interessados que o
adiamento da abertura da Dispensa de Licitação em caráter EMERGENCIAL, referente
à Aquisição de cestas de alimentos (contendo: arroz parboilizado, açúcar, feijão carioca,
feijão preto, macarrão, farinha de mandioca, farinha de milho, polvilho doce, óleo de
soja, carne bovina tipo charque, sardinha, sal, café e leite), em embalagem secundária
para os 14 (quatorze) itens que compõe a cesta, visando o atendimento dos Programas
Sociais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES, conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, processo nº. 0043100003507/2019-18. O recebimento de proposta, documentação e abertura do certame
se dará às 10h30min, com prazo de tolerância de 10 (dez) minutos, do dia 28 de maio de
2019, no endereço: SEPN 515 Bloco A Ed. Banco do Brasil - Asa Norte - CEP: 70.770-501,
2º andar, sala 200, Unidade de Licitações - ULIC, Telefone: (61) 3348-3520. Os
interessados, na hora, dia e local fixados, deverão entregar sua documentação e
proposta em envelopes distintos numerados, Nº.01- DOCUMENTAÇÃO e Nº.02PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, contendo, obrigatoriamente, na parte externa e
frontal, além da razão social do proponente, os seguintes dizeres: SECRETARIA DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – PEDIDO DE PROPOSTA Nº.01/2019-SEDF - ULIC, DATA--/--/----, HORA--:--. O
edital e demais anexos deverá ser retirado no endereço acima em horário comercial ou
no site: http:// http://www.sedes.df.gov.br na aba de acesso às informações.

Brasília-DF, 24 de maio de 2019
Josemar Salviano da Silva
Pregoeiro
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