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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PE (SRP) Nº 11/2020- (UASG: 926523)

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL- SEAGRI-DF comunico aos
interessados que, após realização do Pregão Eletrônico (SRP) nº 11/2020, em 19/08/2020, Processo nº
00070-00000251/2020-95 (SEI), que tem por objeto mediante Sistema de Registro de Preços, a
eventual aquisição de Tubos de PEAD corrugado e materiais hidráulicos a fim de atender a Secretaria
de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI, após verificada a
regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGO o resultado do certame, no qual sagraram-se
vencedoras as empresas EDEX COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDAI,
CNPJ: 08.997.567/0001-96, para os itens 5, 7, 9, 11 e 15, com melhor valor total de R$
625.922,00 (seiscentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte e dois reais), TUBOS TIGRE - ADS DO
BRASIL LIMITADA, CNPJ: 11.069.316/0001-56, para os itens 6 e 14, com melhor valor total de R$
718.900,00 (setecentos e dezoito mil e novecentos reais), KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA, CNPJ: 26.092.860/0001-96, para os itens 8, 10 e 16 da cota principal e item 17 da
cota reservada, com melhor valor total de R$ 1.069.271,00 (um milhão, sessenta e nove mil e duzentos
e setenta e um reais), CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 08.984.318/0001-66, para o
item 12 da cota principal e item 13 da cota reservada, com melhor valor total de R$
902.700,00 (novecentos e dois mil e setecentos reais), NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA,
CNPJ: 26.392.294/0001-38, para o item 22, com melhor valor total de R$ 6.359,64 (seis mil, trezentos e
cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor parcial global do certame
em R $ 3.323.152,64 (três milhões, trezentos e vinte e três mil cento e cinquenta e dois reais e
sessenta e quatro centavos). Os itens 23 e 24 veram propostas acima do valor es mado e restaram
fracassados na negociação. Fica sobrestada a homologação rela vamente aos itens 01, 02, 03 e 04
para aguardo de parecer da área técnica demandante quanto à adequação dos modelos de tubos
ofertados. Os itens 02, 03, 04, 18, 19, 20 e 21 ficam também sobrestados para diligências para
verificação da manutenção das condições de habilitação pela licitante vencedora. Foi emi do Termos
de Homologação complementar para os itens de cota reservada adjudicados e homologados aos
fornecedores da cota principal nos termos do art. 26, § 4º, da Lei nº 4.611/2011 - quais sejam: os itens
13 e 17. A ata do Pregão e os termos de adjudicação e homologação poderão ser visualizados nos
sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.agricultura.df.gov.br, menu “Editais”.
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