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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018- (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 19/2018, em 19/11/2018 às
09:00hs, Processo nº 00070-00011601/2018-24 (SEI), que tem por objeto a Aquisição de GPS
Geodésico com vistas à proporcionar as condições necessárias para agilizar o processo de
regularização de ocupação das terras públicas rurais e urbanas com caracterís cas rurais do Distrito
Federal, por meio de equipamentos tecnológicos, geotecnológicos e de infraestrutura, conforme
descrição, caracterís cas, prazos, condições e demais obrigações e informações constantes dos
Anexos do Edital. Sagrou-se vencedora a Empresa, GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI,
CNPJ:
21.406.708/0001-17 para o item único, com melhor valor total de R$ 93.000,00, (noventa e três mil
reais), perfazendo o valor GLOBAL do certame em R$ 93.000,00, (noventa e três mil reais). 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, 21 de novembro de 2018.
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