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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018- (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 21/2018, em 07/02/2019 às
09:00hs, Processo nº 00070-00011848/2017-60 (SEI), que tem por objeto a aquisição de equipamentos
de sinalização de trânsito para serem u lizados nas operações de ﬁscalização do transporte de
animais, vegetais, produtos e subprodutos de origem vegetal e animal nas vias e rodovias do Distrito
Federal conforme descrição, caracterís cas, prazos, condições e demais obrigações e informações
constantes dos Anexos do Edital, sagraram-se vencedoras as Empresas, MENEZES E RODRIGUES
COMERCIAL LTDA, CNPJ: 29.575.837/0001-40
, para o item 2, com melhor valor total de R$ 2.000,00
(dois mil reais) e RPF COMERCIAL EIRELI,
CNPJ: 03.217.016/0001-49 para o item 5, com melhor valor
total de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), perfazendo o valor total do certame em R$
3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). Os itens 1, 3 e 4 restaram cancelados por inexistência de
propostas. A ata e o termo de adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal SEAGRI/DF, “Edital”.
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