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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019- (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 01/2019, em 20/02/2019 às
09:00hs, Processo nº 00070-00011320/2018-71 (SEI), que tem por objeto a aquisição de aparelhos de
vídeo e imagem para ser (em) u lizado(s) pela Subsecretaria de Regularização Fundiária em
treinamentos, apresentações e reuniões relacionada ao processo de regularização de ocupação das
terras públicas 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, TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 20.515.983/0001-06
, para o item 1, com
melhor valor total de R$ 3.746,60 (três mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos),
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, CNPJ: 05.876.869/0001-18,
para
o item 2, com melhor valor total negociado de R$ 900,00 (novecentos reais) e 4D SOLUCAO
TECNOLÓGICA LTDA, CNPJ: 32.158.398/0001-85, para o item 3, com melhor valor total de R$
14.868,00 (quatorze mil oitocentos e sessenta e oito reais), perfazendo o valor total do certame em
R$ 19.514,60 (dezenove mil quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos). A ata e o termo de
adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e no
portal SEAGRI/DF, “Edital”.

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS
Gerente de Licitações
Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por NATANAEL FELIX DOS SANTOS - Matr.1661701-0,
Gerente de Licitações, em 27/02/2019, às 10:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 19000391 código CRC= 7596372D.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"

Pa rque Es ta çã o Bi ol ógi ca , Ed. Sede da SEAGRI-DF, - Ba i rro Pa rque Es ta çã o Bi ol ógi ca - As a Norte - CEP 70770-914 - DF
61 30516396
00070-00011320/2018-71

Doc. SEI/GDF 19000391

