GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
Comissão para Processar e Julgar Chamamento Público

Ata da Segunda Reunião Ordinária, da
Comissão de Chamamento Público da
Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do
Distrito
Federal.
Processo
0007000003431/2019-95
Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de 2019, às 9h30 min, na Sala
de Reunião do Gabinete, nas dependências da Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal SEAGRI/DF, situada no Parque Estação Biológica – Asa Norte em Brasília DF reuniram-se, em sessão pública, os membros da Comissão de Seleção
de Chamamento Público: Edson Rohden, Gleide Célia Virgolino da Silva;
Jocilene Ferreira da Paixão e Isaú da Silva junior, presentes
também, Vicente Eduardo Soares de Almeida representando a
Cooperativa de Produção e Comercialização Agroecológica Carajás; Oziel
de Paula Rodrigues representando Associação de Produtores da Fazenda
Larga; Kelly Cristina O. Matos representando a Associação de Agricultores
Familiares da Eco Comunidade do Assentamento 15 de Agosto e como
colaborador José Luiz Guerra Neves da SEAGRI/DF. A lista de presença
segue anexa vide doc. 25404085. Sob a presidência de Edson Rohden deuse início a segunda reunião ordinária do ano de 2019, da Comissão de
Chamamento Público, instituída pela Portaria nº 20/SEAGRI-DF, de 15 de
março de 2019, Publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 52, página
nº 23, em 19 de março de 2019 que teve como PAUTA: promover a
abertura dos envelopes, conferir a documentação e julgar as
propostas apresentadas no período de 08 a 12 de julho de 2019, referente
ao Edital nº 01/2019/SEAGRI-DF (bens móveis - veículos utilitários), item
1 - um veículo Fiat Fiorino Hard Working, tipo furgão, ano 2018, placa PBO4696, tombamento patrimonial nº 1.394.798; item 2 - um caminhão Iveco
Tector 170E22, ano 2012, carroceria tipo baú isotérmico, placa OVS-6659,
tombamento patrimonial nº 1.197.504; item 3 - um caminhão Volksvagen
5.140E Delivery, ano 2009, carroceria tipo baú, placa JHG-8182,
tombamento patrimonial nº 1.186.840; item 4 - um caminhão Iveco Daily
Truck 70C17 HDCS, ano 2012, carroceria tipo baú isotérmico, placa JJT6720, tombamento patrimonial nº 1.186.875; item 5 - um caminhão Ford
F-4000, ano 2001, carroceria em madeira tipo graneleira JKH 1131; item 6 -

um caminhão Iveco Tector 170E22, ano 2014, carroceria tipo baú
isotérmico, placa OVS-6660, tombamento patrimonial nº 1.252.582; item
7 - um caminhão Iveco Daily Truck 70C17 HDCS, ano 2012, carroceria tipo
baú isotérmico, placa OVS-6687, tombamento patrimonial nº 1.197.505;
e, item 8 - um caminhão Volkswagen 8120, ano 2001, carroceria tipo
baú, placa JFP 0814, tombamento patrimonial nº 1.103.128. Em seguida o
presidente da reunião apresentou os envelopes recebidos como propostas,
tendo sido identificadas as seguintes Organizações da Sociedade Civil OSC, a saber: I) Cooperativa Agrícola Buriti Vermelho - COOPERHORTI, CNPJ: 25.027.276/0001-94; II) Associação dos Produtores Rurais da
Fazenda Larga - APROFAL; CNPJ: 11.586.539/0001-90; III) Associação dos
Produtores Hortifrutigranjeiros do DF e Entorno - ASPHOR, CNPJ:
01.930.199/001-19; IV) Associação dos Agricultores Familiares da Eco
Comunidade do Assentamento 15 de Agosto - AFECA, CNPJ:
26.577.020/0001-13; V) Cooperativa Agrícola da região de Planaltina COOTAQUARA, CNPJ: 04.363.876/0001-53; VI) Cooperativa de Produção e
Comercialização Agroecológica Carajás - COOPERCARAJÁS, CNPJ:
24.525.574/0001-41; VII) Associação dos Trabalhadores Rurais da Reforma
Agrária
Três
Conquistas ASTRAC, CNPJ:
02.552.783/000141; VIII) Cooperativa de Agricultura Familiar Mista do Distrito Federal COOPERMISTA, CNPJ: 26.597.632/0001-78. Foi verificado que todos os
envelopes estavam lacrados, em seguida passou-se a abertura e a
apreciação das propostas que descritas a seguir: A) COOPER-HORTI,
id. 25404311, concorrendo com o item 6. B) APROFAL, id. 25435421,
concorrendo, por ordem de preferência com os itens 7; 3; 6; 4 e 2. C)
ASPHOR, id. 25428982 e 25429045,
concorrendo, por
ordem
de
preferência com os itens 6 e 1. D) AFECA, id. 25404427, concorrendo, por
ordem de preferência com os itens 7; 4; 6; 2; 3; 8 e 5. E) COOTAQUARA,
id. 25404262, concorrendo, por ordem de preferência com os itens 8 e 5.
F) COOPERCARAJÁS, id. 25404347 e 25404384, concorrendo, por ordem
de preferência com os itens 1; 7; 4; 8; 3 e 5. G) ASTRAC, id. 25404497,
concorrendo com o item 5. G) COOPERMISTA, id. 25417379 e 25417547,
concorrendo, por ordem de preferência com os itens 4; 6 e 7. Às 12h a
reunião foi suspensa, retornando às 13h do dia 17 de julho de 2019, para o
julgamento das proposta e verificação da documentação, nos termos
previstos no referido Edital. Após análise de toda documentação
restaram Classificadas provisoriamente: APROFAL - 1º lugar, com 90
pontos, concorrendo na classificação geral com os itens 2; 3; 4; 6 e 7 e,
pela ordem de preferência classificada na primeira distribuição com
o item 7 e na segunda distribuição com o item 2; AFECA - 2º lugar, com 85
pontos, concorrendo na classificação geral com os itens 2; 3; 4; 5; 6; 7
e 8, ficando então, pela ordem de preferência, classificada com o Item 4;

COOTAQUARA - 3º Lugar, com 80 pontos, concorrendo na classificação
geral com os itens 4 e 8, tendo sido, pela ordem de preferência,
classificada com o Item 8; COOPERMISTA - 4º lugar, com 75 pontos,
concorrendo na classificação geral com os itens 4; 6 e 7, assim, pela ordem
de preferência, classificada com o item 6; ASPHOR - 5º lugar, por critérios
de desempate, com 70 pontos, concorrendo na classificação geral com os
itens 1 e 6 e, pela ordem de preferência classificada com o item 1; ASTRAC
- 6º lugar, por critérios de desempate, com 70 pontos, concorrendo na
classificação geral com item 5 e, pela ordem de preferência classificada
com o item 5; COOPERCARAJÁS - 7º lugar, por critérios de desempate,
com 70 pontos, concorrendo na classificação geral com os itens 1; 3; 4; 5; 7
e 8, restando, pela ordem de preferência, classificada com o item 3 e por
último a COOPER-HORTI - 8º lugar, com 60 pontos, concorrendo na
classificação geral com o item 6, passível de classificação na ordem de
preferência à depender do resultado de habilitação das demais
concorrentes. Após deliberações a Comissão concluiu estarem presentes
os requisitos da primeira fase, finalizando como resultado provisório do
Chamamento Público a classificação supramencionada. Fica consignado
como parte integrante desta Ata o Anexo I - Memória de Avaliação das
propostas, conforme doc. SEI 25404166, devidamente identificado no
Processo SEI 00070-00003431/2019-95, o qual foi assinado pelos
membros da Comissão que estavam presentes. Assim, sem mais
considerações a fazer quanto à classificação, ficou concedido o prazo de 05
(cinco) dias úteis para a interposição de recursos, a contar da publicação
desta Ata no Diário Oficial do Distrito Federal. Os recursos deverão ser
dirigidos à Comissão de Chamamento Público, localizada no Edifício Sede
da SEAGRI/DF, situada no Parque Estação Biológica, Asa Norte, Brasília/DF.
Nada mais havendo a discutir, o Presidente da Comissão, agradeceu o
empenho de todos e deu por encerrada a reunião, às 16h10min, para
constar, eu, Edson Rohden, lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros da Comissão,
presentes, devendo ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal,
juntamente com o Anexo I, supramencionado, dando como válida a
classificação provisória, para o cumprimento das formalidades legais.
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