GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Logística e Apoio Operacional
Brasília-DF, 23 de outubro de 2020.

Aviso n.º 19/2020 - SEAGRI/SUAG/DILOG

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO - COMPLEMENTAR
PE (SRP) Nº 11/2020- (UASG: 926523)
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL- SEAGRI-DF comunica aos
interessados que, após realização do Pregão Eletrônico (SRP) nº 11/2020, em 19/08/2020, Processo nº
00070-00000251/2020-95 (SEI), que tem por objeto a eventual aquisição de Tubos de PEAD corrugado
e materiais hidráulicos mediante Sistema de Registro de Preços, a ﬁm de atender a Secretaria
de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI, e após indeferimento dos
recursos interpostos, man da a decisão do Pregoeiro, ADJUDICA os itens 2, 3 e 4 para 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). Após veriﬁcada
a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGO o resultado do certame, para os itens em que
sagrou-se vencedora a empresa POLITEJO BRASIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ:
14.482.258/0001-86, quais sejam: os itens 2, 4, 18 e 20 da cota principal e itens 3, 19 e 21 da cota
reservada, com melhor valor total de R$ 1.208.926,00 (um milhão, duzentos e oito mil novecentos e
vinte e seis reais). Foram emi dos Termos de Adjudicação e Homologação complementares para
os itens de cota reservada adjudicados e homologados aos fornecedores da cota principal nos termos
do art. 26, § 4º, da Lei nº 4.611/2011. Rela vamente ao item 01 do certame foram determinadas as
providências ao pregoeiro para veriﬁcação de possíveis inconsistências nas especiﬁcações técnicas
do fabricante. A ata do Pregão e os termos de adjudicação e homologação poderão ser visualizados
nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.agricultura.df.gov.br, menu “Editais”. O
presente ato complementa o Aviso publicado n DODF nº 196, de 15/10/2020.
ROSSI DA SILVA ARAÚJO
Subsecretário de Administração Geral
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