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Ata da Segunda Reunião Ordinária, da
Comissão de Chamamento Público da
Secretaria de Estado da Agricultura do
Distrito Federal - CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 01/2021 - BENS MÓVEIS/TANQUES
RESFRIADORES DE LEITE/JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS.

No primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um,  às nove horas e trinta minutos, 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, 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: Gleide Célia Virgolino da Silva; Marisvone Carlos Pereira de Oliveira,
Jocilene Ferreira da Paixão e Isaú da Silva Junior, sob a presidência de Edson Rohden deu-se início a
segunda reunião ordinária referente ao Edital de Chamamento Público nº 01/2021 - Bens
Móveis/Tanques Resfriadores de Leite, concomitante com Edital de Chamamento Público nº 02/2021
(patrulhas agrícolas/tratores), visando promover a abertura dos envelopes, conferir a documentação e
julgar as propostas apresentadas no período de 24 a 28 de maio de 2021. Após registrar a presença da
Senhora Cristyanne Barbosa Taques, Secretária Execu�va Subs�tuta da SEAGRI/DF e dos representantes
das Ins�tuições par�cipantes do certame: Douglas dos Anjos; Ronaldo Passos Queiroz; Giliard Barbosa e
Claudinea P. Queiros, o Presidente da Comissão fez uma breve explanação sobre os bens disponíveis
para este Chamamento e passou a palavra à Senhora Cristyanne Taques que, agradeceu aos presentes
destacando que a par�cipação das Ins�tuições é fundamental para mostrar a lisura do processo e que os
Tanques Resfriadores de Leite são importantes para o fomento da pecuária leiteira regional, desejou boa
sorte na condução dos trabalhos e ausentou-se da reunião por haver outros compromissos. Na sequência
o Presidente da Comissão frisou que por conter menos propostas, o julgamento referente a este Edital se
daria logo após a abertura dos envelopes do Edital 02/2021 (patrulhas agrícolas/tratores) e que: o Edital
de Chamamento Público nº 01/2021, obje�vava selecionar Organizações da Sociedade Civil
representa�vas de produtores rurais do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento
Econômico – RIDE, para celebração de Acordo de Cooperação com a SEAGRI/DF para a gestão e
operacionalização de TANQUES RESFRIADORES DE LEITE, no período de sessenta meses, devendo as
Ins�tuições contempladas atenderem aos seus associados, sem finalidade lucra�va e que: 1) os
envelopes contendo as propostas protocoladas no período de 24 a 28 de maio de 2021 seriam abertos na
presença de todos e a pontuação se daria em ordem decrescente, de acordo com as informações
prestadas pelas próprias Ins�tuições par�cipantes no certame, porém, as Ins�tuições classificadas seriam
convocadas para comprovarem as informações e apresentar a documentação para de habilitação, sob
pena de desclassificação; 2) os resultados dos Editais 01/2021 e 02/2021 seriam lavrados em Atas
separadas; 3) as Ins�tuições com menos de dois anos de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ, somente seriam classificadas se restasse comprovado que as demais par�cipantes
também possuíssem menos de dois anos de inscrição no CNPJ; 4) a classificação seria provisória; 5) se
não houver recursos em relação á classificação provisória, o resultado será considerado defini�vo; 6) a
validade deste certame será de doze meses após a sua homologação e, se houver desistência ou
desclassificação de alguma Ins�tuição, será convocada a próxima, na ordem de classificação e, assim
sucessivamente até que se esgotem as possibilidades; 7) as Ins�tuições classificadas estão passíveis de
serem desclassificadas nas fases seguintes do certame, a depender da comprovação das



informações, da entrega documentação e do Plano de Trabalho no prazo solicitado; 8) se o Plano de
Trabalho apresentado pela Ins�tuição não for aprovado pela Administração Pública, a candidata
será desclassificada; 9) o resultado provisório será publicado no Diário Oficial da União e do Distrito
Federal e no endereço eletrônico oficial da SEAGRI/DF; 10) as Ins�tuições que não concordassem com a
classificação ou se sen�ssem prejudicadas, deveriam entrar com Recurso Administra�vo, conforme prazo
es�pulado no Edital. Ato con�nuo, foram abertos os envelopes classificadas as propostas,
provisoriamente conforme os parâmetros para pontuação, descrito no Anexo IV do Edital. Findada à
abertura dos envelopes e a conferência prévia da documentação, às 13:00, o Presidente da Comissão
colheu na Lista de Presença, as assinaturas dos Membros da Comissão e dos demais par�cipantes. Em
sequência deu por encerrada a primeira fase do certame com o seguinte resultado: 1º Lugar, com 198
pontos, id. 64035978, COOPBRASIL – Coopera�va Mista da Agricultura Familiar do Meio Ambiente e
Cultura do Brasil, CNPJ: 21.271.706/0001-68, localizada na Zona Rural da Região do Indaiá em
Luziânia/GO; 2º Lugar com 184 pontos, id. 64036244, ASSTRAF – Associação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Assentamento Fazendinha, CNPJ: 15.412.907/0001-35,
localizada na comunidade de Fazendinha, na Zona Rural de Cocalzinho de Goiás/GO; 3º Lugar, com 95
pontos, id. 64036132, ASTRAF – Associação dos Trabalhadores e Produtores Rurais Agricultores
Familiares do Projeto de Assentamento Boa Sorte e Adjacências, localizada no Bairro Ar�cuns em
Cocalzinho de Goiás/GO.  Após deliberações a Comissão concluiu estarem presentes os requisitos da
primeira fase, dando como provisório o resultado deste Chamamento Público. Fica consignado como
parte integrante desta Ata o Anexo I - Memória de Avaliação das propostas, doc. SEI. 64036859. Quanto
ao resultado provisório, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos, a
contar da publicação desta Ata. Não havendo recurso, o resultado provisório será considerado
defini�vo. 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 11h30min,
do dia 07 de junho de 2021, 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, que se fizeram presentes,
devendo o resultado do julgamento das propostas ser publicado no Diário Oficial da União e do Distrito
Federal e a Ata disponibilizada no endereço eletrônico da SEAGRI/DF, 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; Jocilene Ferreira da Paixão; Isaú da Silva Junior
e Marisvone Carlos Pereira de Oliveira.

 

Documento assinado eletronicamente por GLEIDE CELIA VIRGOLINO DA SILVA - Matr.1661713-
4, Membro da Comissão de Chamamento Público, em 18/06/2021, às 17:51, 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 21/06/2021, às 12:42, 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 MARISVONE CARLOS PEREIRA OLIVEIRA -
Matr.1661639-1, Membro da Comissão de Chamamento Público, em 21/06/2021, às 12:59,
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 JOCILENE FERREIRA DA PAIXÃO - Matr.1661635-9,
Membro da Comissão de Chamamento Público, em 21/06/2021, às 13:10, 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 21/06/2021, às 13:43, 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= 64174843 código CRC= F96AFB36.
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