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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 06/2019- (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 (SRP) nº 06/2019, em
05/08/2019 às 09:00hs, Processo n º 00070-00000277/2019-08 (SEI), que tem por objeto a
contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, 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/es va, tratador de animais, vaqueiro, tratador de
animais para piscicultura, auxiliar de jardinagem), para atender a Secretaria de Estado
da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, conforme descrição, caracterís cas,
prazos, condições e demais obrigações e informações constantes dos Anexos do Edital, sagrou-se
vencedora para o Grupo 2, a Empresa, G.S.I - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ:
15.219.654/0001-88, com o melhor valor Global negociado de R$ 1.520.856,00, (um milhão
quinhentos e vinte mil e oitocentos e cinquenta e seis reais), ficando o Grupo 1, aguardando
recurso para decisão. A ata e o termo de adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal SEAGRI/DF, “Edital”.
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de setembro de 2015.
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