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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 17/2018- (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 17/2018, em
03/12/2018 às 09:00hs, Processo nº 00070-00015011/2018-71(SEI), que tem por objeto Registro de
Preços visando eventual aquisição de veículos leves, utilitários e caminhões conforme especificações
e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital. Sagraram-se
vencedoras as empresas, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ Nº
16.701.716/0001-56 para os itens, 1, 2, 6 e 7 com melhor valor total de R$  1.568.420,00, (um milhão
quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e vinte reais), sendo adjudicado os itens da cota
reservada, 19, 20 e 24 com o melhor valor total de R$ 416.470,00 (quatrocentos e dezesseis mil
quatrocentos e setenta reais), AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ Nº
12.661.958/0001-02  para o item, 4, com melhor valor total de R$ 835.440,00, (oitocentos e trinta e
cinco mil quatrocentos e quarenta reais), sendo adjudicado o item da cota reservada, 22 com o
melhor valor total de R$ 278.800,00, (duzentos e setenta e oito mil e oitocentos reais), DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ: 61.591.459/0001-00 para o item 8, com o melhor valor
total de R$ 881.825,00 (oitocentos e oitenta e um mil oitocentos e vinte e cinco reais), sendo
adjudicado da cota reservada o item 25, com o melhor valor de R$ 176.365,00 (cento e setenta e seis
mil, trezentos e sessenta e cinco reais), MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAMINHÕES LTDA - CNPJ
N º 07.366.153/0001-04, para os itens, 9, 11, 12, 14, 15 e 16, com melhor valor total de R$
6.813.270,00, (seis milhões oitocentos e treze mil, duzentos e setenta reais), sendo adjudicado os
itens da cota reservada, 26, 28 e 29, com o melhor valor total de R$ 944.538,00, (novecentos e
quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais) e ECS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 08.206.867/0001-00, para os itens 10, 13 e 17, com o melhor valor total
de R$ 3.758.000,00, (três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil reais) sendo adjudicado da cota
reservada o item 27, com o melhor valor de R$ 476.600,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e
seiscentos reais) e LS BORGES COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 07.571.856/0001-66
para o item 18, com o melhor valor total de R$ 515.700,00 (quinhentos e quinze mil e setecentos
reais), perfazendo o valor GLOBAL do certame em R$ 16.665.428,00, (dezesseis milhões, seiscentos e
sessenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e oito reais). 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, 17 de dezembro de 2018.



 

 

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS

Gerente de Licitações

Pregoeiro
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de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.
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