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Aviso n.º 11/2020 - SEAGRI/SUAG/DILOG/GELIC

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PE (SRP) Nº 05/2020- (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 05/2020, em 09/06/2020 às
09:00 hs, Processo n º 00070-00008515/2019-15 (SEI), que tem por objeto mediante Sistema de
Registro de Preços, a eventual aquisição de insumos para mudas para atender à Secretaria de Estado
da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal de acordo com o
detalhamento descrito no item 3, do Termo de Referência e demais obrigações e informações
constantes dos Anexos do Edital, sagraram-se vencedoras as Empresas, ROMA COMERCIAL LTDA
,
CNPJ: 21.348.054/0001-12, para os itens 2 e 3, com melhor valor total de R$ 32.249,40, (trinta e dois
mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES
EIRELI, CNPJ: 29.220.447/0001-58, para os itens, 1, 4 e 6, com melhor valor total de R$ 23.899,20,
(vinte e três mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e VIVO LICITACOES EIRELI
,
CNPJ: 30.041.676/0001-94, para o item 5, com melhor valor total de R$ 1.442,75, (um mil
quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total do
certame em, R$ 57.591,35, (cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e cinco
centavos). 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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