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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Comissão para Processar e Julgar Chamamento Público

 

ATA

Ata da Segunda Reunião Ordinária, da
Comissão de Chamamento Público da
Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do
Distrito Federal. Processo 00070-
00007103/2019-68 - Bens Móveis -
Patrulhas Agrícolas Mecanizadas.

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 9h30 min, no Auditório 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: Gleide Célia Virgolino da Silva; Jocilene Ferreira da Paixão,
Marisvone Carlos Pereira de Oliveira e Isaú da Silva junior, sob a presidência de Edson Rohden deu-se
início a segunda reunião ordinária com vista ao Chamamento Público - Edital nº 02/2019/SEAGRI-DF
(PATRULHAS AGRÍCOLAS MECANIZADAS), de responsabilidade da Comissão ins�tuída 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. PAUTA DA REUNIÃO: promover a abertura dos envelopes, conferir
a documentação e julgar as propostas apresentadas no período de 13 a 17 de janeiro de 2019. O
presidente apresentou a relação dos bens disponíveis para este Chamamento:  Item 1) - Patrulha Agrícola
Mecanizada, em bom estado de conservação e uso, composta por um trator; uma grade aradora de
quatorze discos; um arado reversível de três discos; um rotoencanteirador; um distribuidor de calcário
com capacidade para duas toneladas e meia, e uma carreta agrícola com capacidade para quatro
toneladas. Item 2) - Patrulha Agrícola Mecanizada, em bom estado de conservação e uso, composta por
um trator; uma grade aradora de quatorze discos; um arado reversível de três discos; um
rotoencanteirador; um distribuidor de calcário com capacidade para duas toneladas e meia, e uma
carreta agrícola com capacidade para quatro toneladas. Item 3) - Patrulha Agrícola Mecanizada, em bom
estado de conservação e uso, composta por um trator; uma grade aradora de quatorze discos; um arado
reversível de três discos; um rotoencanteirador; um distribuidor de calcário com capacidade para duas
toneladas e meia, e uma carreta agrícola com capacidade para quatro toneladas. Item 4) - Patrulha
Agrícola Mecanizada, em bom estado de conservação e uso, composta por um trator; uma grade aradora
de quatorze discos; um arado reversível de três discos; um rotoencanteirador; um distribuidor de calcário
com capacidade para duas toneladas e meia, e uma carreta agrícola com capacidade para quatro
toneladas. Item 5) - Patrulha Agrícola Mecanizada, em bom estado de conservação e uso, composta por
um microtrator com enxada rota�va, sulcador e kit encanteirador; uma carreta agrícola com capacidade
para uma tonelada e uma plantadeira adubadeira de uma linha. Item 6) - Patrulha Agrícola Mecanizada,
em bom estado de conservação e uso, composta por um microtrator com enxada rota�va, sulcador e kit
encanteirador; uma carreta agrícola com capacidade para uma tonelada e uma plantadeira adubadeira de
uma linha. Item 7) - Patrulha Agrícola Mecanizada, nova, composto por um microtrator com enxada
rota�va, sulcador e kit encanteirador. Item 8) - Patrulha Agrícola Mecanizada, em bom estado de
conservação e uso, composta por um microtrator com enxada rota�va, sulcador e kit encanteirador; uma
carreta agrícola com capacidade para uma tonelada e uma roçadeira. Item 09) - Patrulha Agrícola
Mecanizada, em bom estado de conservação e uso, composta por um microtrator com enxada rota�va,
sulcador e kit encanteirador; uma carreta agrícola com capacidade para uma tonelada e uma roçadeira.
Em seguida, apresentou os envelopes, com os respec�vos números de processos, que foram auditados
pelos demais membros da Comissão. Depois de verificado que todos os envelopes estavam lacrados,
passou-se a abertura e a apreciação das propostas descritas a seguir: I) - CAVAS - Associação dos
Produtores Rurais da Região das Cavas - São Sebas�ão - CNPJ: 73.718.348/0001-92, concorrendo
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aos itens 1, 2, 3 e 4. Classificada provisoriamente, na primeira rodada,  em 6º Lugar, com 65 pontos, por
ordem de preferencia ao item 4; II) - ACPMMASS - Associação dos Chacareiros, Produtores e Moradores
do Setor Mangueiral Área Rural de São Sebas�ão - CNPJ: 09.253.526/0001-58, concorrendo aos itens 1, 2,
3 e 4. Em 7º Lugar, com 61 pontos. Por critério de preferencia, desclassificada provisoriamente; III) - 
ASPHOR - Associação dos Produtores de Hor�fru�granjeiros do DF e Entorno - CNPJ: 01.930.199/0001-
10, concorrendo aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Em 3º Lugar, com 109 pontos,
Classificada provisoriamente, por ordem de preferencia, em primeira e segunda rodada, respec�vamente
aos itens 3 e 6; IV) -  AMPRBER - Associação dos Moradores e Produtores Rurais da Boa Esperança e
Regiões - CNPJ: 35.219.283/0001-41, concorrendo aos itens 1, 2 e 3. Em 5º Lugar, com 93 pontos. Por
critério de preferencia, desclassificada provisoriamente; V) - APACA - Associação dos Agricultores do
Assentamento Patrícia e Aparecida e Comunidades Adjacentes - Café Sem Troco - CNPJ: 24.649.743/0001-
55, concorrendo ao itens 1 e 2. Por critério de desempate, classificada provisoriamente, na primeira
rodada,  em 2º Lugar, com 131 pontos, por ordem de preferencia ao item 2. VI) -  COOPER-HORTI -
Coopera�va Agrícola Buri� Vermelho - CNPJ: 09.254.627/0001-43, concorrendo ao item 1. Em 4º Lugar,
com 94 pontos. Por critério de preferencia, desclassificada provisoriamente e VII) - APROSANTA
- Associação dos Produtores Rurais da Cerâmica Santa Maria - CNPJ: 09.254.627/0001-43, concorrendo
ao itens 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Por critério de desempate, classificada provisoriamente, em 1º Lugar, com
131 pontos, por ordem de preferencia, em primeira e segunda rodada, respec�vamente aos itens 1 e
4. 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
34338984, devidamente iden�ficado no Processo SEI 00070-0007103/2019-68. Quanto à classificação,
fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos, a contar da publicação
desta Ata. Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Chamamento Público, localizada no Edi�cio
Sede da SEAGRI/DF, situada no Parque Estação Biológica, Asa Norte, Brasília/DF. Sem mais considerações.
O Presidente da Comissão, agradeceu o empenho de todos e deu por encerrada a reunião, às
11h55min, 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.

 

Edson Rohden

Gleide Célia Virgolino da Silva

Marisvone Carlos Pereira de Oliveira

 Jocilene Ferreira da Paixão

 Isaú da Silva junior

 

Documento assinado eletronicamente por MARISVONE CARLOS PEREIRA OLIVEIRA -
Matr.1661639-1, Membro da Comissão de Chamamento Público, em 21/01/2020, às 14:57,
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.

Documento assinado eletronicamente por JOCILENE FERREIRA DA PAIXÃO - Matr.1661635-9,
Membro da Comissão de Chamamento Público, em 21/01/2020, às 15:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por ISAÚ DA SILVA JÚNIOR - Matr.1406590-8, Membro
da Comissão de Chamamento Público, em 21/01/2020, às 15:37, conforme art. 6º do Decreto
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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.

Documento assinado eletronicamente por GLEIDE CELIA VIRGOLINO DA SILVA - Matr.1661713-
4, Membro da Comissão de Chamamento Público, em 21/01/2020, às 16:59, 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.

Documento assinado eletronicamente por EDSON ROHDEN - Matr.0187084-X, Presidente da
Comissão de Chamamento Público, em 22/01/2020, às 12:49, 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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 34269235 código CRC= 58BFC792.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica, Ed. Sede da SEAGRI-DF, - Bairro Asa Norte - CEP 70770-914 - DF

6130516396

00070-00007103/2019-68 Doc. SEI/GDF 34269235


