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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 nº 09/2022, em 15/09/2022 às 09:30 hs, Processo nº 00070-00001247/2022-14 (SEI), que
tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de adubo químico , adubo orgânico,
sementes de milho e feijão para a distribuição de kits de insumos de plan o de milho e feijão aos
agricultores familiares do Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes do item 3
do Anexo I, Termo de Referência., sagraram-se vencedoras as Empresas, ENDERLE SOLUÇOES
AMBIENTAIS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 28.941.856/0001-80, para os itens 1 e 2, com o melhor
valor total de R$1.560.000,00 (um milhão quinhentos e sessenta mil reais), adjudicado
manualmente); COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI, CNPJ: 24.938.227/0001-
40, para os itens 3, 4, 13 e 14, com o melhor valor total de R$ 1.963.200,00 (um milhão novecentos e
sessenta e três mil e duzentos reais), DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.263.393/0001-
48, para os itens 6 e 7, com o melhor valor total de R$507.600,00 (quinhentos e sete mil e seiscentos
reais),  PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 09.590.203/0001-50, para o item 8, com o melhor
valor total de R$ 608.437,50 (seiscentos e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos), SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 08.407.726/0001-55, para os
itens 9, 10 e 11, com o melhor valor total de  R$ 472.375,00 (quatrocentos e setenta e dois mil
trezentos e setenta e cinco reais), TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 36.311.828/0001-
08, para os itens 15 e 16, com o melhor valor total de R$ 203.500,00 (duzentos e três mil e
quinhentos reais), perfazendo o valor total do certame em R$ 5.315.112,50 (cinco milhões, trezentos
e quinze mil cento e doze reais e cinquenta centavos). Os itens 5 E 12 restaram fracassados. 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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