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ATA

Ata da Primeira Reunião Ordinária, da
Comissão de Chamamento Público da
Secretaria de Estado da Agricultura do
Distrito Federal - CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 01/2022 - VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE
CARGA.

 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, no
gabinete do Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral , no edi�cio da SEAGRI-DF, situada no
Parque Estação Biológica – Asa Norte em Brasília - DF, 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:  Isaú da Silva Junior ,
Marisvone Carlos Pereira de Oliveira; Gleide Célia Virgolino da Silva,, sob a presidência de Edson
Rohden, além destes , como convidado esteve presente o servidor José Luiz Guerra Neves,  reuniram-se
dando início a primeira reunião ordinária visando a inclusão de bens móveis - VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE
CARGA -  Pauta da Reunião: definir os critérios para a par�cipação no Chamamento Público, incluindo,
a pontuação, classificação e habilitação no certame, bem como a elaboração do Edital. Iniciou-se com o
presidente apresentando a relação dos itens disponíveis para o Chamamento Público, sendo: Item 1)
caminhão, motor 218 CV à diesel, cor branca, com carroceira �po baú isotérmico, capacidade para 10,6,
Marca: Iveco, Modelo Tector 170E32, Item 2) - caminhão, motor à diesel, cor branca, com carroceria �po
baú, capacidade para 5,5 toneladas , marca: VOLKSVAGEM. Item 3) - caminhão, motor à diesel, cor
branca, com carroceira �po tanque cilíndrico refrigerado em inox para transporte de leite, capacidade
para 10 mil litros, marca: IVECO; modelo: Tector 170EW22. Item 4) veículo �po Furgão - cor branca, carga
ú�l 800kg, Kangoo , marca: RENAULT.  Item 5) caminhão 3/4, motor à diesel, cor branca, Baú Isotérmico,
tração traseira, 4x2, zero quilômetro, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado;
marca:IVECO; modelo: Tector 9.190, 4X2. Na sequência foi feita uma breve explanação sobre a situação
dos bens patrimoniais a serem disponibilizados no Chamamento, foi ressaltado que todos os bens em
questão serão entregues nas condições em que se encontram, devendo os reparos e as manutenções
ocorrerem por parte da organização contemplada, antes de colocar o bem em funcionamento e quanto a
delimitação da área territorial deu-se ênfase na forma em que será feita a distribuição dos bens:  a)
obedecendo à ordem decrescente de pontuação, será atribuído um bem, até esgotarem as possibilidades
para às primeiras propostas classificadas, advindas das Organizações da Sociedade Civil representa�va de
produtores rurais do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal - RIDE/DF, que na data da abertura das propostas, não possuam Acordo de
Cooperação vigente com SEAGRI-DF, com o mesmo objeto deste Edital; b) as ins�tuições, incluindo as
que possuem Acordo de Cooperação com SEAGRI-DF, com o mesmo objeto deste Edital, somente
poderão ser contempladas com mais de um bem, se na Proposta houver jus�fica�va da necessidade; c)
nos casos em houver Ins�tuição com Acordo de Cooperação findado recentemente, com o mesmo objeto
deste Edital, estando o bem disponível, a Ins�tuição receberá o mesmo bem.  Na sequencia colocou-se
em pauta os critérios para pontuação, e deliberou-se que deveriam ser avaliados os seguintes critérios:
1) tempo de cons�tuição da Ins�tuição; 2) quan�dade de associados; 3) par�cipação, nos úl�mos vinte e
quatro meses, em quaisquer programas de aquisição de alimentos do Governo do Distrito Federal;
4) Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) -  JURÍDICA; 5) percentual de mulheres associadas na
Ins�tuição; 6) percentual de jovens associados na Ins�tuição; 7) par�cipação nas Reuniões do  Conselho
de Desenvolvimento Rural Sustentável, de sua Região, mediante comprovação do índice de presença no



exercício em curso. Em seguida, com base nas deliberações da Comissão ficou para os membros
presentes da comissão  lerem a minuta do edital disponibilizada no SEI e fazer possíveis alterações, sem a
necessidade de retornar à Comissão. Assim, após a ciência e concordância de todos , a minuta do Edital
será subme�da à apreciação da Assessoria Jurídico-Legisla�va da SEAGRI-DF, para posterior assinatura do
Secretário da Agricultura, e em seguida sua publicação como Aviso de Chamamento Público no Diário
Oficial do Distrito Federal, bem como, a disponibilização na integra, do Edital e seus anexos no endereço
eletrônico oficial da SEAGRI-DF, para conhecimento geral. E, nada mais havendo a tratar  o Presidente
declarou encerrada a reunião às 11:30h. Para constar, eu, Marisvone Carlos Pereira Oliveira, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e demais membros da Comissão,
presentes, devendo  ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, para o cumprimento das
formalidades legais.
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