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AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PE (SRP) Nº 11/2020- (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 (SRP) nº 11/2020, em
19/08/2020 às 09:00hs, Processo n º 00070-00000251/2020-95 (SEI), que tem por objeto mediante
Sistema de Registro de Preços, a eventual aquisição de Tubos de PEAD corrugado e materiais
hidráulicos a fim de atender a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural - SEAGRI, conforme condições e especificações constante do Anexo I do Edita,  Termo de
Referência, sagraram-se vencedoras as Empresas, POLITEJO BRASIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
LTDA, CNPJ: 14.482.258/0001-86, para os itens 18 e 20 da cota principal e itens, 19 e 21 da cota
reservada,  com melhor valor total de R$ 574.480,00, (quinhentos e setenta e quatro mil e
quatrocentos e oitenta reais), EDEX COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDAI, CNPJ: 08.997.567/0001-96, para os itens 5, 7, 9, 11 e 15, com melhor valor total de R$
625.922,00, (seiscentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte e dois reais), TUBOS TIGRE - ADS
DO BRASIL LIMITADA, CNPJ: 11.069.316/0001-56, para os itens 6 e 14, com melhor valor total de R$
718.900,00, (setecentos e dezoito mil e novecentos reais), KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA, CNPJ: 26.092.860/0001-96, para os itens 8, 10 e 16 da cota principal e item 17 da
cota reservada, com melhor valor total de R$ 1.069.271,00, (um milhão, sessenta e nove mil e
duzentos e setenta e um reais), CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ:
08.984.318/0001-66, para o item 12 da cota principal e item 13 da cota reservada, com melhor valor
total de R$ 902.700,00, (novecentos e dois mil e setecentos reais) e NOVA ATACADISTA PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 26.392.294/0001-38, para o item 22, com melhor valor total de R$
6.359,64, (seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o
valor parcial Global do certame em, R$ 3.897.632,60, (três milhões oitocentos e noventa e sete mil,
seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos). Teve recurso para o item 1 contra a Empresa,
FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI , CNPJ: 11.274.331/0001-36, no valor de R$
54.793,26 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) e para
os itens 2 e 4 e consequentemente para o item 3 da cota reservada  contra a Empresa, POLITEJO
BRASIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ: 14.482.258/0001-86, no valor de R$ 634.446,00
(seiscentos e trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais), sendo que dessa forma
caberá adjudicação pela autoridade competente. Os itens 23 e 24 veram propostas acima do valor
estimado e restaram fracassados na negociação. A ata e o termo de adjudicação do pregão podem ser
visualizados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal www.agricultura.df.gov.br,
SEAGRI/DF, “Edital”.
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