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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
Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2020.

Aviso n.º 1/2020 - SEAGRI/GAB/CPJCP

AVISO
RESULTADO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO (BENS IMÓVEIS - PATRULHAS AGRÍCOLAS MECANIZADAS) Nº 002/2019SEAGRI/DF - PROCESSO: 00070-00007103/2019-68
I) - Na qualidade de Presidente da Comissão para Processar e Julgar Chamamento Público da SEAGRI/DF,
Portaria n° 20, de 15 de março de 2019, publicada no Diário Oﬁcial do DF, n° 52, página 23, na data de 19
de março de 2019, após transcorrido in albis o prazo para interposição de recursos quanto resultado
provisório, para que se produzam os efeitos legais e jurídicos torno público o resultado ﬁnal de
classiﬁcação e convocação das Organizações que par ciparam do Chamamento Público nº 02/2019 (bens
imóveis - patrulhas agrícolas mecanizadas), a saber: 1ª colocada com 131 pontos (por critérios de
desempate e preferência aos itens) APROSANTA - Associação dos Produtores Rurais da Cerâmica Santa
Maria - CNPJ: 09.254.627/0001-43, classiﬁcada e selecionada aos itens 1 e 5; 2ª colocada com 131
pontos (por critérios de desempate e preferência aos bens) APACA - Associação dos Agricultores do
Assentamento Patrícia e Aparecida e Comunidades Adjacentes - Café Sem Troco - CNPJ: 24.649.743/000155, classiﬁcada e selecionada ao item 2; 3ª colocada com 109 pontos (por critério de preferência aos
itens) ASPHOR - Associação dos Produtores de Hor fru granjeiros do DF e Entorno - CNPJ:
01.930.199/0001, classiﬁcada e selecionada aos itens 3 e 6; 4ª colocada 94 pontos (por critério de
preferência aos itens) COOPER-HORTI - Coopera va Agrícola Buri Vermelho - CNPJ: 09.254.627/000143, classiﬁcada, não selecionada, dependendo do resultado de habilitação das demais concorrentes,
poderá ser selecionada, obedecendo a ordem de sua preferência ao itens que par cipou. 5ª colocada
com 93 pontos (por critério de preferência aos bens) AMPRBER - Associação dos Moradores e Produtores
Rurais da Boa Esperança e Regiões - CNPJ: 35.219.283/0001-41, classiﬁcada, não
selecionada, dependendo do resultado de habilitação das demais concorrentes, poderá ser
selecionada, obedecendo a ordem de sua preferência ao itens que par cipou. 6ª colocada com 65
pontos (por critério de localidade e preferência) CAVAS - Associação dos Produtores Rurais da Região das
Cavas - São Sebas ão - CNPJ: 73.718.348/0001-92, classiﬁcada e selecionada ao item 4 e, 7ª colocada
com 61 pontos (por critério de localidade e de preferencia aos bens) ACPMMASS - Associação dos
Chacareiros, Produtores e Moradores do Setor Mangueiral Área Rural de São Sebas ão - CNPJ:
09.253.526/0001-58, classiﬁcada, não selecionada, dependendo do resultado de habilitação das demais
concorrentes, poderá ser classiﬁcada, obedecendo a ordem de sua preferência ao itens que par cipou.
II)- Em cumprimento aos requisitos de habilitação, ﬁcam as Ins tuições classiﬁcadas, convocadas para
presentarem, no prazo de 5 dias úteis, os documentos constante do Art. 15 do referido Edital de
Chamamento Público.
III)- Eventuais pendências que não maculem este certame poderão ser sanadas no prazo de cinco dias
úteis a par r da data da entrega da documentação. A não entrega da documentação ensejará
desclassiﬁcação e a convocação da próxima colocada, obedecendo os mesmos critérios e prazos,
sucessivamente com as demais Ins tuições par cipantes do certame.
IV)- Este resultado gera apenas expecta vas, não obrigando a Administração Pública celebrar Acordo de
Cooperação ou outro instrumento com as Ins tuições classiﬁcadas.
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V)- Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a interposição de recursos, a contar da publicação
deste resultado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal. Não havendo recursos, estando em ordem a
documentação apresenta pelas Ins tuições classiﬁcadas e selecionadas, será homologado o resultado
ﬁnal, posteriormente serão convocadas as Ins tuições para apresentarem o Plano de Trabalho.
Edson Rohden
Presidente da Comissão

Documento assinado eletronicamente por EDSON ROHDEN - Matr.0187084-X, Presidente da
Comissão de Chamamento Público, em 03/02/2020, às 13:30, 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= 34921972 código CRC= E0E9BE3B.
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