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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 14/2018- (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 14/2018, em 10/10/2018 às
09:00hs, Processo nº 00070-00013860/2018-90 (SEI), que tem por objeto Registro de Preços para a
eventual aquisição de Tubos de PEAD corrugado e PVC para canais de irrigação, a fim de atender a
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI, conforme
descrição, caracterís cas, prazos, condições e demais obrigações e informações constantes dos
Anexos do Edital. Sagraram-se vencedoras as empresas, TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA -
CNPJ Nº 11.069.316/0001-56 para os itens, 1, 3, e 7, com melhor valor total de R $  916.618,00,
(novecentos e dezesseis mil seiscentos e dezoito reais), sendo adjudicado os itens da cota reservada,
15, 17 e 20 com o melhor valor total de R$ 265.136,00, (duzentos e sessenta e cinco mil cento e
trinta e seis reais), N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ Nº 28.634.818/0001-85 para
os itens, 2, 10 e 12, com melhor valor total de R$ 406.829,20, (quatrocentos e seis mil oitocentos e
vinte e nove reais e vinte centavos), sendo adjudicado os itens da cota reservada, 16 e 22 com o
melhor valor total de R$ 109.898,00, (cento e nove mil oitocentos e noventa e oito reais),
KANAFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ Nº 26.092.860/0001-96, para os
itens, 4, 5, 6 e 8, com melhor valor total de R$ 1.678.400,00, (hum milhão seiscentos e setenta e oito
mil e quatrocentos reais), sendo adjudicado os itens da cota reservada, 18, 19, 21 e 23, com o melhor
valor total de R$ 513.960,00, (quinhentos e treze mil novecentos e sessenta reais) e ANTONIO
MARQUES FILHO & CIA LTDA, CNPJ: 20.892.519/0001-39, para os itens 11 e 13, com o melhor valor
total de R$ 62.432,00, (sessenta e dois mil quatrocentos e trinta e dois reais) restando fracassado o
item 9, perfazendo o valor GLOBAL do certame em R$ 3.953.273,20, (três milhões novecentos e
cinquenta e três mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos). A Ata e os termos de
adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e no
portal SEAGRI/DF, “Edital”.

 

 

Brasília-DF, 22 de outubro de 2018.

 

 

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS

Gerente de Licitações



Pregoeiro
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