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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 10/2019 - (UASG: 926523)

 

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, SEAGRI-DF
comunica aos interessados que, após abertura do Pregão Eletrônico nº 10/2019, em 30/10/2019 às
09:00 hs, Processo nº 00070-00004102/2019-61 (SEI), Objeto: Contratação de serviço de inves gação
geotécnica para execução de sondagem a percussão, aproximadamente 30 (trinta) furos, 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-DF, sobretudo nas Regiões Administra vas de Brazlândia, Lago Norte, Paranoá,
Planal na, Plano Piloto (Asa Norte) e São Sebas ão, conforme descrição, caracterís cas, prazos,
condições e demais obrigações e informações constantes dos Anexos do Edital, sagrou-se
vencedora a empresa, CONCRETIZE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ: 21.629.620/0001-64, para
os itens 1, 2, 3 e 4 com o menor valor global de R$ 49.613,25 (quarenta e nove mil, seiscentos e
treze reais e vinte e cinco centavos), acrescentado do BDI, 24,68% que corresponde ao valor de
R$ 12.244,55 (doze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos),
perfazendo o valor total do certame em R$ 61.857,80 (sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta
e sete reais e oitenta centavos). A ata e o termo de adjudicação do pregão podem ser visualizados
nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal www.agricultura.df.gov.br, SEAGRI/DF,
“Edital”.

 

EDILENE DIAS CERQUEIRA

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por EDILENE DIAS CERQUEIRA - Matr.1661533-6,
Técnico(a) de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, em 06/11/2019, às 11:26, 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= 30989189 código CRC= 8572EA68.
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