
 Natureza da 

Contrato

No. do 

Contrato
N

o
 Processo Objeto Valor Total (R$)

Data Início ou 

renovação
Data Término Empresa Contratada         No. CNPJ

AQUISIÇÃO DE 

BENS  

Nº 

24/2020
00070-00002819/2020-11

 cestas de alimentos compostas por frutas, verduras e legumes 

produzidos por agricultores familiares rurais e urbanos, os demais 

beneficiários e organizações que se enquadrem nas disposições da Lei 

Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, bem como povos e 

comunidades tradicionais e os beneficiários da reforma agrária, para 

atender a demanda da CONTRATANTE, conforme condições definidas na 

CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 01/2020 e seus anexos, os quais ficam 

fazendo parte integrante do presente CONTRATO, independentemente 

de anexação ou transcrição e a Proposta PTV 38668763, que passam a 

integrar o presente Termo.

R$ 285.703,60 

(duzentos e oitenta e 

cinco reais, setecentos 

e três reais e sessenta 

centavos)

27/05/2020 27/05/2021

 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 

HORTIFRUTIGRANJEIROS DO DISTRITO FEDERAL E 

ENTORNO - ASPHOR.

AQUISIÇÃO DE 

BENS  

Nº 

25/2020
00070-00002820/2020-37

cestas de alimentos compostas por frutas, verduras e legumes produzidos 

por agricultores familiares rurais e urbanos, os demais beneficiários e 

organizações que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006, bem como povos e comunidades tradicionais e os 

beneficiários da reforma agrária, para atender a demanda da 

CONTRATANTE, conforme condições definidas na CONVOCAÇÃO PÚBLICA 

Nº 01/2020 e seus anexos, os quais ficam fazendo parte integrante do 

presente CONTRATO, independentemente de anexação ou transcrição e a 

Proposta PTV 40623302, que passam a integrar o presente Termo.

R$ 285.703,60 

(duzentos e oitenta e 

cinco reais, setecentos 

e três reais e sessenta 

centavos)

29/05/2020 29/05/2021

 ASSOCIAÇÃO MISTA DOS AGRICULTORES 

FAMILIARES, ORGÂNICOS E PRODUTORES 

RURAIS DO DISTRITO FEDERAL - ASSOCIAÇÃO 

MISTA

16.619.631/0001-23

AQUISIÇÃO DE 

BENS  

Nº 

26/2020
00070-00002823/2020-71

cestas de alimentos compostas por frutas, verduras e legumes produzidos 

por agricultores familiares rurais e urbanos, os demais beneficiários e 

organizações que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006, bem como povos e comunidades tradicionais e os 

beneficiários da reforma agrária, para atender a demanda da 

CONTRATANTE, conforme condições definidas na CONVOCAÇÃO PÚBLICA 

Nº 01/2020 e seus anexos, os quais ficam fazendo parte integrante do 

presente CONTRATO, independentemente de anexação ou transcrição e a 

Proposta PTV 41612023, que passam a integrar o presente Termo.

R$ 285.703,60 

(duzentos e oitenta e 

cinco reais, setecentos 

e três reais e sessenta 

centavos)

27/05/2020 27/05/2021

COOPERATIVA AGRÍCOLA DA REGIÃO DE 

PLANALTINA - COOTAQUARA

04.363.876/0001-53

AQUISIÇÃO DE 

BENS  

Nº 

27/2020
00070-00002822/2020-26

cestas de alimentos compostas por frutas, verduras e legumes produzidos 

por agricultores familiares rurais e urbanos, os demais beneficiários e 

organizações que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006, bem como povos e comunidades tradicionais e os 

beneficiários da reforma agrária, para atender a demanda da 

CONTRATANTE, conforme condições definidas na CONVOCAÇÃO PÚBLICA 

Nº 01/2020 e seus anexos, os quais ficam fazendo parte integrante do 

presente CONTRATO, independentemente de anexação ou transcrição e a 

Proposta PTV 40624744, que passam a integrar o presente Termo. 

R$ 285.703,60 

(duzentos e oitenta e 

cinco reais, setecentos 

e três reais e sessenta 

centavos)

29/05/2020 29/05/2021

COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR 

MISTA DO DISTRITO FEDERAL - COOPERMISTA

26.597.632/0001-78

AQUISIÇÃO DE 

BENS  

Nº 

28/2020
00070-00002824/2020-15

cestas de alimentos compostas por frutas, verduras e legumes produzidos 

por agricultores familiares rurais e urbanos, os demais beneficiários e 

organizações que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006, bem como povos e comunidades tradicionais e os 

beneficiários da reforma agrária, para atender a demanda da 

CONTRATANTE, conforme condições definidas na CONVOCAÇÃO PÚBLICA 

Nº 01/2020 e seus anexos, os quais ficam fazendo parte integrante do 

presente CONTRATO, independentemente de anexação ou transcrição e a 

Proposta PTV 40621984, que passam a integrar o presente Termo. 

R$ 285.703,60 

(duzentos e oitenta e 

cinco reais, setecentos 

e três reais e sessenta 

centavos)

08/06/2020 08/06/2021

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA 

AGRICULTURA FAMILIAR- ASPAF

34.903.665/0001-27

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF - SEAGRI/DF

DIRETORIA DE  ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATOS

GERÊNCIA DE CONTRATOS  

GECONT/DIOFIC/SUAG

Contratos de  AQUISIÇÃO DE BENS



AQUISIÇÃO DE 

BENS  

Nº 

29/2020
00070-00002825/2020-60

cestas de alimentos compostas por frutas, verduras e legumes produzidos 

por agricultores familiares rurais e urbanos, os demais beneficiários e 

organizações que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006, bem como povos e comunidades tradicionais e os 

beneficiários da reforma agrária, para atender a demanda da 

CONTRATANTE, conforme condições definidas na CONVOCAÇÃO PÚBLICA 

Nº 01/2020 e seus anexos, os quais ficam fazendo parte integrante do 

presente CONTRATO, independentemente de anexação ou transcrição e a 

Proposta PTV 40623762

R$ 285.703,60 

(duzentos e oitenta e 

cinco reais, setecentos 

e três reais e sessenta 

centavos)

02/06/2020 02/06/2021

COOPERATIVA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 

AGRICULTURA FAMILIAR, SOCIEDADE, 

CULTURA E SAÚDE - COOPERBRASÍLIA

32.320.489/0001-75

AQUISIÇÃO DE 

BENS  

Nº 

30/2020
00070-00002826/2020-12

cestas de alimentos compostas por frutas, verduras e legumes produzidos 

por agricultores familiares rurais e urbanos, os demais beneficiários e 

organizações que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006, bem como povos e comunidades tradicionais e os 

beneficiários da reforma agrária, para atender a demanda da 

CONTRATANTE, conforme condições definidas na CONVOCAÇÃO PÚBLICA 

Nº 01/2020 e seus anexos, os quais ficam fazendo parte integrante do 

presente CONTRATO, independentemente de anexação ou transcrição e a 

Proposta PTV 40622813

R$ 285.703,60 

(duzentos e oitenta e 

cinco reais, setecentos 

e três reais e sessenta 

centavos)

29/05/2020 29/05/2021

COOPERATIVA  DOS AGRICULTORES FAMILIARES 

E ECOLÓGICOS DO CERRADO - COOPERATIVA 

REDE TERRA

13.766.790/0001-62


