
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2018- (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 09/2018, em 06/08/2018 às 09:00 hs, Processo nº 00070-

00010445/2018-84 (SEI), que tem por objeto a aquisição de impressos 

gráficos, por meio  de Registro de Preços, com a finalidade de atender a 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

do Distrito Federal, conforme especificações e condições contidas no Edital e 

no Termo de Referência constante do Anexo I, sagraram-se vencedoras as 

empresas, ARTES GRAFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA, CNPJ: 

00.393.793/0001-56, pelo melhor lance com valor total de R$ 2.040,00, (dois 

mil e quarenta reais) para o item 1, e R$ 4.500,00, (quatro mil e quinhentos 

reais) para o item 7, CONT - CORT SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO 

DIGITAL EIRE , CNPJ: 02.047.027/0001-65, melhor lance com valor total de 

R$ 6.660,00, (seis mil e seiscentos e sessenta reais) para o item 3, 

CREATIVE EDITORA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.703.330/0001-05, 

Melhor lance com valor total de, R$ 3.200,00, (três mil e duzentos reais) para 

o item 6, CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA, CNPJ: 

24.929.143/0001-40, Melhor Lance com valor total de, R$ 481,00, ( 

quatrocentos e oitenta e um reais) para o item 4, e R$ 720,00, (setecentos e 

vinte reais) para o item 5, RONE PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, CNPJ:  

28.312.923/0001-06, melhor lance com valor total de R$ 10.000,00, (dez mil 

reais) para o item 1, tendo o valor GLOBAL do certame no valor de R$ 

27.601,00, (vinte e sete mil seiscentos e um reais). A ata e o termo de 

adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites 

www.comprasgovernamentais.gov.br e portal SEAGRI/DF, “Edital”. 

 
 

Brasília-DF, 07 de agosto de 2018. 
 
 

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS 
Gerente de Licitações 

Pregoeiro 
 


