GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Logística e Apoio Operacional
Gerência de Licitações
Informativo - SEAGRI/SUAG/DILOG/GELIC

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PE Nº 05/2022- (UASG: 926523)

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 05/2022, em 30/08/2022 às 09:30 hs, Processo nº 00070-00004275/2022-85 (SEI), que
tem por objeto a eventual contratação sob demanda de exames laboratoriais de diagnós co de
Mormo e Anemia Infecciosa Equina, a serem realizados por laboratório credenciado junto ao
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA e em conformidade com as metodologias
descritas na Portaria MAPA Nº 35, de 17 de abril de 2018 e Instrução Norma va nº 45, de 15/06/2004
do Ministério da Agricultura, a ﬁm de atender à Gerência de Apreensão de Animais (GEAN), de acordo
com o detalhamento descrito no item 3, do Termo de Referência, sagrou-se vencedora a Empresa,
SANTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.834.462/0001-28
, para os itens 1
e 2, com o melhor valor total de R$ 53.047,50 (cinquenta e três mil quarenta e sete reais e
cinquenta centavos), perfazendo o valor total do certamme em R$ 53.047,50 (cinquenta e três mil
quarenta e sete reais e cinquenta 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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