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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 31/2022-SEAGRI/DF

TProcesso: 00070-00002423/2022-27, Pregão Eletrônico (SRP) nº 13/2022-SEAGRI/DF (UASG

926523), com homologação em 8 de novembro de 2022. Objeto: Eventual aquisição de mudas de plantas

frutíferas diversas, eucalipto e sementes para a promoção e incentivo da produção agroecológica entre

agricultores familiares do Distrito Federal e Entorno, mediante Sistema de Registro de Preços. Assinatura

da Ata: 25/11/2022. 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: SITIO MORRINHOS LTDA,

inscrita sob o nº CNPJ 20.884.020/0001-80 , para os itens 14,15,16,17,18 e 19 do certame. Valor total de

preços registrados para o fornecedor: R$ 170.535,00. 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 32 /2022-SEAGRI/DF

TProcesso: 00070-00002423/2022-32, Pregão Eletrônico (SRP) nº 13/2022-SEAGRI/DF

(UASG 926523), com homologação em 8 de novembro de 2022. Objeto: Eventual aquisição de mudas de

plantas frutíferas diversas, eucalipto e sementes para a promoção e incentivo da produção agroecológica

entre agricultores familiares do Distrito Federal e Entorno, mediante Sistema de Registro de Preços.

Assinatura da Ata: 22/11/2022. 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: SEMENTEK

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita sob o nº CNPJ: 08.407.726/0001-55, para os itens 20 e 28

do certame. Valor total de preços registrados para o fornecedor: R$ 38.318,00. 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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