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Órgão: Governo do Estado/Governo do Distrito Federal/SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENTO RURAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022-SEAGRI/DF

Processo: 00070-00000619/2022-87, Pregão Eletrônico SRP nº 11/2022-SEAGRI/DF (UASG

926523), com homologação em 19 de outubro de 2022. Objeto: 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 Termo de Referência. Assinatura da Ata: 7/11/2022. Vigência: 12 meses a contar

da assinatura com eficácia legal após a publicação do extrato no Diário Oficial. Empresa vencedora e item

homologado e registrado: DELMAR KISSMANN - EIRELI - CNPJ: 91.003.814/0001-35, para o item 26 do

certame. Valor total de preços registrados para o fornecedor: R$ 196.200,00 . Quantitativos disponíveis

para adesão: até o quíntuplo dos quantitativos registrados, nos termos do Edital. A Ata, na íntegra, será

disponibilizada no site www.agricultura.df.gov.br, menu 'Editais'.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022-SEAGRI/DF

Processo: 00070-00000124/2022-58, Pregão Eletrônico SRP nº 08/2022-SEAGRI/DF (UASG

926523), com homologação em 18 de outubro de 2022. Objeto: Registro de Preços para a eventual

aquisição de veículos de passeio e pick-up para atender as demandas da Subsecretaria de Defesa

Agropecuária e Subsecretaria de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Estado da Agricultura,

Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, conforme condições e especificações

constantes no Termo de Referência e seus Anexos. Assinatura da Ata: 9/11/2022. Vigência: 12 meses a

contar da assinatura com eficácia legal após a publicação do extrato no Diário Oficial. Empresa vencedora

e itens homologados e registrados: GAMA VEICULOS LTDA - CNPJ 06.213.517/0001-45 , para os itens 1 e 2

do certame. Valor total de preços registrados para o fornecedor: R$ 362.500,00. Quantitativos disponíveis

para adesão: até o quíntuplo dos quantitativos registrados, nos termos do Edital. A Ata, na íntegra, será

disponibilizada no site www.agricultura.df.gov.br, menu 'Editais'.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022-SEAGRI/DF

Processo: 00070-00000124/2022-58, Pregão Eletrônico SRP nº 08/2022-SEAGRI/DF (UASG

926523), com homologação em 18 de outubro de 2022. Objeto: Registro de Preços para a eventual

aquisição de veículos de passeio e pick-up para atender as demandas da Subsecretaria de Defesa

Agropecuária e Subsecretaria de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Estado da Agricultura,

Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, conforme condições e especificações

constantes no Termo de Referência e seus Anexos. Assinatura da Ata: 9/11/2022. Vigência: 12 meses a

contar da assinatura com eficácia legal após a publicação do extrato no Diário Oficial. Empresa vencedora

e itens homologados e registrados: WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - CNPJ 44.583.018/0001-39 , para os

itens 5 e 6 do certame. Valor total de preços registrados para o fornecedor: R$ 1.822.900,00. Quantitativos

disponíveis para adesão: até o quíntuplo dos quantitativos registrados, nos termos do Edital. A Ata, na

íntegra, será disponibilizada no site www.agricultura.df.gov.br, menu 'Editais'.
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