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O Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural do DF- SEAGRI-DF comunica aos interessados que, após abertura do Pregão
Eletrônico (SRP) nº 11/2022, em 22/09/2022 às 09:30 hs, Processo n º 00070-00000619/2022-87
(SEI), que tem por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de tratores e implementos
agrícolas para atender a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
do Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes do item 3 do Anexo I, Termo de
Referência, sagraram-se vencedoras as Empresas, UNAPEL VEICULOS E PECAS
LTDA, CNPJ: 18.650.374/0001-18, para os itens 2 e 3, sendo o item 3 adjudicado manualmente, para
o vencedor do item 2 por ser cota reservada, com o melhor valor total de R$ 3.956.400,00 (três
milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais),  KOHLER IMPLEMENTOS
AGRICOLAS EIRELI, CNPJ: 92.264.472/0001-70, para os itens 5, 17, 18, 22 e 23, sendo os itens 18 e 23
adjudicado manualmente, por ser cota reservada dos itens 17 e 22, com o melhor valor total de R$
566.640,00 (quinhentos e sessenta e seis mil seiscentos e quarenta reais), MANJATO TRATORES
LTDA, CNPJ: 00.492.308/0001-00, para o item 6, com o melhor valor total de R$ 45.000,00 (quarenta
e cinco mil reais), ARGOS LTDA, CNPJ:  42.262.411/0001-03, para o item 7, com o melhor valor total
d e R$ 43.285,00 (quarenta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais), FOUTE INDUSTRIA
AGRICOLA LTDA, CNPJ: 36.416.243/0001-52, para os itens 8, 9, 10, 11, 12 e 13, com o melhor valor
total de R$ 881.015,00 (oitocentos e oitenta e um mil quinze reais), PEDRO PIRES JUNIOR,
CNPJ: 05.507.847/0001-80, para os itens 14, 15 e 16, com o melhor valor total de R$ 600.200,00
(seiscentos mil e duzentos reais), BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 44.119.251/0001-65, para
o item 19, com o melhor valor total de R$ 23.598,50 (vinte e três mil quinhentos e noventa e oito
reais e cinquenta centavos), CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,
CNPJ: 04.742.267/0001-05, para os itens 20 e 21, sendo o item 21 adjudicado manualmente por restar
fracassado, sendo adjudicado ao vencedor do item 20, com o melhor valor total de  R$ 626.450,00
(seiscentos e vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta reais) e DELMAR KISSMANN - EIRELI,
CNPJ: 91.003.814/0001-35, para o item 26, com o melhor valor total de R$ 196.200,00 (cento e
noventa e seis mil e duzentos reais),  perfazendo o valor total do certame em R$ 6.936.788,50 (seis
milhões, novecentos e trinta e seis mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). Os
itens 1 e 4 restaram desertos, não sendo aproveitados por serem cota única e os itens 24 e 25,
restaram fracassados, não sendo aproveitados por serem cota principal e cota reservada, não
havendo vencedor para estes itens. Os itens 3, 18, 21 e 23 foram adjudicados manualmente aos
vencedores da cota principal. 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”.
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