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Aviso SEI-GDF n.º 16/2018 - SEAGRI/SUAG/DILOG/GELIC

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 15/2018- (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 (SRP) nº 15/2018, em 08/10/2018
às 09:00hs, Processo nº 00070-00010892/2018-33 (SEI), que tem por objeto a formação de registro de
preços para eventual aquisição de kits de irrigação por gotejamento, por gravidade e caixas d’água de
5.000 litros para atender aos pequenos produtores rurais do Distrito Federal, conforme descrição,
caracterís cas, prazos, condições e demais obrigações e informações constantes dos Anexos do
Edital. Sagraram-se vencedoras as empresas, FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA
AGROINDUSTRIAL, CNPJ: 10.304.614/0001-10 para os itens, 1 e 2, com melhor valor total de R$
991.380,00, (novecentos e noventa e um mil trezentos e oitenta reais) e BAKOF PLÁSTICOS LTDA,
CNPJ: 91.967.067/0001-55 para o item, item, 3, com melhor valor total de R$ 881.372,70, (oitocentos
e oitenta e um mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos), perfazendo o valor GLOBAL
do certame em R$ 1.872.752,70, (hum milhão oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e setenta centavos), tendo o item 4 cancelado na aceitação. A ata e o termo
de adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e no
portal SEAGRI/DF, “Edital”.

Brasília-DF, 23 de setembro de 2018.

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS
Gerente de Licitações
Pregoeiro
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