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Despacho - SEAGRI/SUAG/DILOG/GEPROE Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022.

À Diretoria de Logís�ca e Apoio Operacional,

Em atendimento ao Despacho SEAGRI/SUAG/DILOG, de 12/01/2022 (77769048), apresentamos a tabela atualizada com os projetos e
obras em andamento em 2022.

 

TABELA RESUMO DE PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - SEAGRI

ATUALIZAÇÃO: 12/01/2022

Projeto Processo Unidade
Administra�va Origem dos Recursos Informações Sobre a Execução Metas Indicadores

Revitalização
do canal do
Rodeador

00070-
00003813/2020-
52

SDR/SEAGRI Convênio nº 907.499/2020-
SUDECO

A ADASA doou os projetos para a
execução total. Porém devido aos
custos e a falta de recursos
financeiros, a SEAGRI decidiu
fazer o final do canal por ser
menos oneroso e tecnicamente
menos complexo.  As ligações do
canal aos produtores será feita
por administração direta da
SEAGRI nos mesmos moldes do
que ela já faz atualmente. A obra
do canal principal e secundário
será executada por meio de
empresa contratada em licitação.
Foram feitos ajustes no projeto e
no orçamento e estamos
aguardando aprovação da
documentação por parte da
SUDECO

Escavação,
construção de
caixas de
passagem,
Assentamento
de Tubos  e
Demais
elementos de
concreto em
subs�tuição ao
sistema de
distribuição por
canal a céu
aberto
atualmente
u�lizado

Projeto
Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra
Concluída.
Emissão dos
Termos de
Recebimento
Provisório e
Defini�vo

Construção de
laboratório de
reprodução e
berçário de
alevinos na
Granja Modelo
do Ipê - SEAGRI

00070-
00006391/2019-
33, 0070-
002940/2012 e
00070-
00005043/2020-
82

GETEC/SEAGRI Contrato de Repasse nº
890840/2019/MAPA/CAIXA.

Os projetos de arquitetura e
engenharia foram contratados
com recursos do Convênio
776528/2012 anteriormente
firmado com o Ministério da Pesca
e Aquicultura.
A empresa contratada não
finalizou os projetos e
orçamentos, o contrato foi
rescindido e a contratada
penalizada no exercício de 2015.
Em razão dos fatos, foi também
encerrado o Convênio com a
União.
O projeto foi retomado
pelo Contrato de Repasse nº
890840/2019/MAPA/CAIXA, tendo
sido requerido o aproveitamento
dos projetos de engenharia
parcialmente elaborados pela
empresa contratada em 2013,
para construção do laboratório de
reprodução e do berçário de
alevinos.
A úl�ma parcela da execução dos
projetos foi paga pela SEAGRI,
assim a contratada cedeu os
direitos de u�lização dos projetos
para a SEAGRI.
A SEAGRI solicitou apoio da
Diretoria de Edificações da
Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil (NOVACAP) na
conclusão dos projetos, que
solicitou uma série de
documentos a serem
providenciados pela SEAGRI para
o atendimento do pleito.
Paralelamente, foi instruído o
Processo nº 00070-
00005043/2020-82 com vistas à

Conclusão dos
Projetos;
Licitação e
execução das
Obras.

Projeto
Concluído;
Licitação
Realizada;
Obra
Concluída.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=88201148&id_procedimento_atual=48874813&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008656&infra_hash=59ac645912afb8bba4240bdfa9cd62f3581abaf912544fcb49ac04bbe0fe549f


aprovação dos projetos de
arquitetura na Central de
Aprovação de Projetos
(CAP/SEDUH). A CAP/SEDUH
decidiu que o projeto e a obra não
são passíveis de licenciamento por
se tratar de a�vidade rural. Os
dados dos projetos e orçamentos
estão sendo inseridos pela
Diretoria de Convênios e
Contratos na Plataforma Mais
Brasil com apoio da GEFOB.

Construção de
edificações para
o serviço de
apreensão de
animais -
SEAGRI

00070-
00000538/2020-
15

DIFIT/SEAGRI Sem Dotação Orçamentária

Apresentada a necessidade de
novas edificações para a Gerência
de Apreensão de Animais em
função da entrada em vigência da
Lei nº 5.756/2016.
Trata�vas entre a SEAGRI e a
NOVACAP para contratação e
execução dos projetos execu�vos
com base nos anteprojetos
desenvolvidos pela SEAGRI.
A NOVACAP solicitou
os documentos para início das
contratações, entre os quais a
�tularidade do terreno, os
parâmetros urbanís�cos do
Parque Estação Biológica, e a
disponibilidade de recursos para a
contratação.
Estão sendo promovidas as
informações requeridas pela
NOVACAP.
Laudo de sondagem do solo
concluído.

Aprovação dos
Parâmetros
Urbanís�cos do
PqEB;
Obtenção da
�tularidade da
área (cessão);
Dotação
Orçamentária;
Destaque dos
recurso para
execução na
NOVACAP.

 

Projeto
Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra
Concluída.

Construção de
Central de
Comercialização
de
Orgânicos junto
à CEASA/DF

00070-
00014471/2018-
81, 00070-
00003545/2020-
79 e 0137-
012619/1976

GAB/SEAGRI Sem Dotação Orçamentária

Em julho de 2018, o Sindicato dos
Produtores Orgânicos do Distrito
Federal (SINDIORGÂNICOS)
manifestou intenção de doar à
SEAGRI Projeto de Engenharia
para construção de edificação
des�nada ao objeto.
Em análise prévia aos dados do
projeto apresentado, foram
verificadas falhas que deveriam
ser corrigidas previamente à
doação.
Após correções, foi emi�do
o TERMO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 01/2020, entre
a SEAGRI/DF e o
SINDIORGÂNICOS, viabilizando-se
a pretensa doação do projeto.
Em 30 de março de 2020 a
En�dade doadora foi oficiada para
que promovesse a entrega dos
projetos, o que foi feito em 20 de
julho.
Então, foi autuado o Processo nº
00070-00003545/2020-79, com
vistas à aprovação do projeto
arquitetônico na CAP/SEDUH, o
qual foi anexado ao Processo nº
0137-012619/1976 a pedido da
CAP/SEDUH.
A CAP/SEDUH emi�u No�ficação
de Exigências acerca da análise do
projeto, mas até o momento não a
encaminhou para a SEAGRI.

Recebimento do
Projeto de
Engenharia por
doação;
Análise de
viabilidade;
Obtenção dos
recursos
orçamentários;
Licitação do
Objeto.

Projeto Viável;
Créditos
Orçamentários
Disponíveis;
Objeto
Licitado;
Obra
Concluída.

Recuperação de
Reservatório de
Água do Edi�cio
Sede - SEAGRI
(Asa Norte)

0070-
000822/2017

GESEG/SEAGRI Sem Dotação Orçamentária Projeto de recuperação,
orçamentos e termo de referência
concluído.
Objeto Licitado no exercício de
2018;
Contratação suspensa em razão
de con�ngenciamento
orçamentário no exercício de
2018;
Licitação deserta realizada em
outubro de 2021;

Obtenção dos
créditos
orçamentários;
Verificação da
viabilidade
jurídica de
con�nuidade da
contratação; ou
Atualização do
projeto e nova

Créditos
Disponíveis;
Contrato
Celebrado.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39975049&id_procedimento_atual=48874813&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008656&infra_hash=3875db708a763df9d9c9d49fa6cfea58fda2268f6a9de8370610bbb8fe567f3a


Processo encaminhado para a
GEFOB apontar uma nova solução
técnica

licitação dos
serviços.

Reforma do
Prédio da
SDR/SEAGRI
(Asa Norte)

00070-
00003061/2019-
96

SDR/SEAGRI Sem Dotação Orçamentária

Projeto Básico e Edital de Licitação
elaborados.
Aguardando dotação
orçamentária.
 

Obtenção dos
créditos
orçamentários;
Elaboração do
Projeto Básico;
Licitação da
Obra;
Execução da
Obra.

Créditos
Disponíveis;
Projeto
Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra
Concluída.

Ponto de Apoio
à
Comercialização
de Brazlândia

00070-
00001825/2020-
42

DIPARQUES/SEAGRI
Contrato de
Repasse MAPA/CAIXA/SEAGRI-
DF 

Projeto de arquitetura em análise
pela CAP/SEDUH.
Projeto de entrada e medição de
energia elétrica a ser contratado.
Projeto de poço artesiano a ser
elaborado e incluído no
orçamento.
Necessário aumento da
contrapar�da do GDF por conta
dos custos es�mados para a obra
serem superiores ao valor
disponível no Contrato de
Repasse.

Obtenção da
Documentação
da área;
Elaboração do
Projeto Básico;
Licitação do
Projeto
Execu�vo;
Licitação da
Obra;
Execução da
Obra.

Projeto
Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra
Concluída.

Projeto de
reforma das
instalações
elétricas da
SEAGRI

00070-
00000565/2021-
79

DILOG/SEAGRI Recursos próprios do GDF

Termo de Referência para
contratação dos projetos
elaborado.
Edital de licitação a ser iniciado

Elaboração e
Licitação do
Termo de
Referência;
Execução dos
projetos de
reforma das
instalações
elétricas pela
Contratada

Contratação
Realizada;
Projeto
Concluído

Reforma das
instalações
hidrossanitárias
e
individualização
dos
hidrômetros da
SEAGRI

00070-
00002533/2021-
16 e 0070-
001318/2013

DILOG/SEAGRI Sem Dotação Orçamentária
Solicitado apoio técnico da CAESB
na elaboração dos projetos de
individualização dos hidrômetros.

Elaboração do
projeto de
individualização
dos
hidrômetros;
Elaboração dos
projetos de
instalações
hidrossanitárias;
Licitação da
Obra;
Execução da
Obra.

Créditos
Disponíveis;
Projeto
Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra
Concluída

Adequação do
depósito de
bo�jões de GLP
do
Almoxarifado

00070-
00000011/2019-
57

DILOG/SEAGRI Recursos próprios do GDF Projeto Básico elaborado.
Edital de licitação a ser iniciado

Execução do
serviço de
reforma do
depósito de
bo�jões e sua
adequação à
NBR
15.514:2007

Projeto
Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra
Concluída.

Instalação de
kits de
ecofossas em
propriedades
rurais

00070-
00016640/2018-
18

GEBPA/SEAGRI
Convênio entre a Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA) e
a SEAGRI

Contrato em execução com a 1ª
medição já paga.
Documentação enviada para a
FUNASA para aprovação da
prorrogação do Convênio.

Implantação
dos conjuntos
completos de
tratamento
ecológico dos 
resíduos
sanitários
residenciais em
79 propriedades
rurais familiares

Conclusão de
cada conjunto
com atesto de
medição e
relatório
fotográfico de
cada conjunto.

 

Gustavo Carvalho Paranhos

Gerente de Projetos de Engenharia

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CARVALHO PARANHOS - Matr.0198575-2,
Gerente de Projetos de Engenharia, em 12/01/2022, às 13:09, 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:
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