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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019- (UASG: 926523)

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF- SEAGRI-DF
comunica aos interessados que, após abertura do Pregão Eletrônico nº 09/2019, em 10/10/2019 às
09:00 hs, Processo nº 00070-00003459/2019-22 (SEI), que tem por objeto a aquisição de materiais de
acondicionamento e embalagem e outros para ser(em) u lizado(s) no(a) Gerência de Produção
Vegetal, Piscicultura e Pecuária (GEVEP) em suas a vidades ligadas à piscicultura e à produção de
mudas de espécies na vas do cerrado na Granja Modelo do Ipê, conforme descrição, caracterís cas,
prazos, condições e demais obrigações e informações constantes dos Anexos do Edital, sagraram-se
vencedoras as Empresas, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, CNPJ: 02.528.743/0001-64
, para os
itens 5 e 6, com melhor valor total de R$ 1.660,00, (um mil e seiscentos e sessenta reais) e ALMIX
COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.594.621/0001-67
, para os itens, 1, 2 e 4, com melhor
valor total de R$ 13.217,28, (treze mil duzentos e dezessete reais e vinte e oito centavos),
perfazendo o valor total do certame em, R$ 14.877,28, (quatorze mil oitocentos e setenta e sete
reais e vinte e oito centavos). O item 03 restou fracassado. 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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