
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Diretoria de Logís�ca e Apoio Operacional

Gerência de Projetos de Engenharia

Despacho - SEAGRI/SUAG/DILOG/GEPROE Brasília-DF, 12 de julho de 2021.

À Diretoria de Logís�ca e Apoio Operacional,

Em atendimento ao Despacho SEAGRI/SUAG/DILOG, de 18/07/2021 (65641245), apresentamos a tabela atualizada com os projetos e
obras em andamento e concluídos em 2021.

 

TABELA RESUMO DE PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - SEAGRI

ATUALIZAÇÃO: 12/07/2021

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.
Con�nuam em andamento os
ajustes no projeto para torná-lo
mais barato com a conferência de
cotas e pequenos ajustes no
traçado.

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
aprovação dos projetos de
arquitetura na Central de

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=74835034&id_procedimento_atual=48874813&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008656&infra_hash=8a8ea06fef4bb21856459cf07c67b96c3d381ac62ee56da425e7155b2c51ee2f


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 a ser
iniciado nos próximos dias.

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 do
Galpão Feira do
Paranoá

00070-
00000965/2020-
01

SPAC/SEAGRI
Contrato de Repasse nº
902078/2020/MAPA/CAIXA/SEAGRI-
DF

Após início das trata�vas, foi
observada a inexistência de
projetos de engenharia desse
porte nos arquivos da Engenharia
A Subsecretaria de Polí�cas
Sociais Rurais, Abastecimento e
Comercialização (SPAC) elaborou
uma proposta ao Concedente
alterando a meta do Convênio
para Confecção do Projeto de
Engenharia, no valor de R$
300.000,00. 
Os autos se encontram com o
setor executor do Contrato de
Repasse, para apresentação de
documentos solicitados pela Caixa
Econômica Federal, inclusive
quanto à �tularidade da área.
Após definições quanto à área e
sua �tularidade, será iniciada
também a elaboração do Projeto
Básico para a contratação do
Projeto Execu�vo. (sem
andamento desde a tabela de
19/01/2021)

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

Projeto
Execu�vo
Licitado;
Obra Licitada;
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.

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.

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=2e7ffbf70ffb56c3441a4783ecab57bcc02c6d1fbec6b7a6fc170715ed720330


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.

Construção da
Feira do Lago
Norte no
Núcleo Rural
Jerivá.

00070-
00012515/2018-
39

SPAC/SEAGRI
Contrato de Repasse nº
871767/2018/MAPA/CAIXA/SEAGRI-
DF

Projeto de Engenharia concluído.
Providências em andamento
rela�vas à área de construção:
�tularidade da área e
licenciamento ambiental prévio.
Necessidade de obtenção de
recursos de contrapar�da, em
razão de atualização dos valores
do objeto. (sem andamento desde
a tabela de 19/01/2021)

Obter a Cessão
da área junto à
Terracap e
DER;
Obter o
Licenciamento
Ambiental
Prévio;
Alocação dos
créditos de
contrapar�da;
Licitar o
Objeto;
Executar o
Objeto.

Área cedida;
Licenciamento
Ambiental
ob�do;
Obra Licitada;
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;
Aguardando dotação
orçamentária para celebração do
contrato ou nova licitação dos
serviços. (sem andamento desde a
tabela de 19/01/2021)

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

Créditos
Disponíveis;
Contrato
Celebrado.

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.

 

Gustavo Carvalho Paranhos

Gerente de Projetos de Engenharia

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CARVALHO PARANHOS - Matr.0198575-2,
Gerente de Projetos de Engenharia, em 12/07/2021, às 13:55, 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= 65656780 código CRC= 68F053BB.
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