GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Logística e Apoio Operacional
Brasília-DF, 28 de outubro de 2020.

Aviso n.º 20/2020 - SEAGRI/SUAG/DILOG

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PE (SRP) Nº 10/2020- SEAGRI/DF (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, em âmbito do Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2020, em 11/08/2020 às 10:00 hs,
Processo nº 00070-00007140/2019-76, que tem por objeto a eventual aquisição mediante Sistema de
Registro de Preços de Máquinas Pesadas: escavadeiras hidráulicas, mini carregadeira,
motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolos compactadores e trator de esteira para
atender às demanda da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
do Distrito Federal, após decisão de recuro, ADJUDICO o objeto do item 13 à empresa BRE - EMPRESA
BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 29.218.631/0001-63, pelo melhor valor de R$ 685.698,00
(seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais). E, após veriﬁcada a regularidade
dos atos procedimentais, HOMOLOGO o resultado do certame, no qual sagraram-se vencedoras as
Empresas YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ: 08.263.434/0001-96, para
o item 1, com melhor valor total de R$ 894.000,00 (oitocentos e noventa e quatro mil reais),
HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 00.507.061/0001-40, para o item 2, com melhor valor
total de R$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais), XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ:
14.707.364/0001-10, para os itens 3, 4, 8 e 12, perfazendo o melhor valor total de R$ 3.965.159,74
(três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e quatro
centavos), BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 29.218.631/0001-63, para os
itens 9 e 13, com melhor valor total de R$ 1.031.208,00 (um milhão trinta e um mil e duzentos e oito
reais), SOTREQ S/A, CNPJ: 34.151.100/0013-74, para os itens, 5, 6, 10, 11 e 14, com melhor valor total
de R$ 3.168.082,00, (três milhões cento e sessenta e oito mil e oitenta e dois reais), perfazendo o
valor total de itens homologados em R$ 9.356.449,74 (nove milhões, trezentos e cinquenta e seis mil
quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Faço constar que o item 3 teve
adjudicação complementar de 01 (uma) unidade no valor de R$ 329.670,00 (trezentos e vinte e nove
mil seiscentos e setenta reais), em razão de falha no lançamento do quan ta vo correto em sistema,
tendo-se emi do termo de adjudicação e termo de homologação complementares para o item. Fica
sobrestada a homologação rela vamente ao item 7 do certame, para ﬁns de diligências quanto a
possível inconformidade nas especiﬁcações do equipamento ofertado. A ata e os termos de
adjudicação
e
homologação
do
pregão
poderão
ser
visualizados
nos
sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.agricultura.df.gov.br, menu “Editais”.
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Subsecretário de Administração Geral
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