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Ata da décima terceira reunião ordinária, da 
Comissão de Chamamento Público da Secretaria de 
Estado da Agricultura do Distrito Federal.  

Aos doze dias do mês de novembro do ano de 2018, às 14h00min, na sala de Reunião do 

Fundo de Desenvolvimento Rural - FDR, nas dependências da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF, situada 
no Parque Estação Biológica – Asa Norte em Brasília - DF reuniram-se, em sessão pública, os 
membros da Comissão de Seleção de Chamamento Público, Franklin Rocha Lopes, 
Marisvone Carlos Pereira de Oliveira e Edson Rohden, na qualidade de Presidente, dando 
início a décima terceira reunião ordinária da Comissão, instituída pela Portaria nº 21, de 22 

de maio de 2018/SEAGRI-DF, com a finalidade de promover a conferência e análise da 
documentação constantes dos envelopes apresentados entre o período de 05 a 09 de 
novembro de 2018, pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC’s e, e proceder o 
julgamento das propostas, referente ao Edital de Chamamento Público (Patrulhas 
Mecanizadas) nº 03/2018-SEAGRI-DF, Processo SEI! Nº 00070-00015578/20148-47, visando à 
celebração de parceria com o Distrito Federal, por intermédio SEAGRI-DF, onde foram 

disponibilizadas 05 (cinco) patrulhas mecanizadas compostas de 01 (um) trator agrícola de 
rodas New Holland, ano 2012, usado, modelo: TT4030, equipado com motor diesel 75 CV, 4 
cilindros, tração 4x4, direção hidrostática, 8 marchas à frente e 2 à ré; 01 (uma) grade 
aradora de arrasto, ano 2012, usada, equipada com mancal a banho de óleo lubrificante 
permanente, com 14 discos de 26 polegadas de diâmetro, controle remoto com pneus, 
largura de corte de 1.500 mm, marca Baldan; 01 (um) arado reversível de 3 discos de 26 

polegadas de diâmetro, ano 2012, usado, com pistão acoplável, marca Baldan; 01 (uma) 
carreta para trator, ano 2012, usada, 2 eixos e 4 rodas, capacidade de carga de 4 
toneladas, estrutura reforçada em aço, carroceria em madeira de lei tratada, rótula de 
engate e articulação, marca Aroeira; 01 (uma) Enxada rotativa, ano 2012, usada, 
acompanhada com kit encanteirador, para canteiro de 1,10m de topo e 1,32m de base, 30 
enxadas, de base acoplável, marca Agritech Lavrale e 01 (um) distribuidor para calcário e 

adubo orgânico, ano 2012, usado, com acionamento pela TDP, com esteira e distribuição 
através de discos, capacidade para 2500 Kg, marca Terense. Dada por lida e aprovada a 
Ata da Reunião anterior. O Presidente informou que somente três Instituições interessaram-se 
pelo certame e entregaram os envelopes. Após verificar que todos os envelopes estavam 
lacrados, procedeu-se a abertura dos mesmos, culminando com a conferência da 

documentação e das propostas existentes nos seus interiores. Não havendo mais 
participantes, passou-se a análise dos critérios de habilitação. Concorrendo pela: I) Patrulha 
Mecanizada 01 (denominada no Edital de patrulha 11), Região atendida pela EMATER 
escritório local Tabatinga, Associação dos Produtores, Moradores e Artesãos da Barra Alta – 
APROALTA – CNPJ: 11.067.637/0001-11; II) Patrulha Mecanizada 02 (denominada no edital de 
patrulha 14), Região atendida pela EMATER escritório local Jardim, Associação Comunitária 

da Colônia Agrícola Buriti Vermelho – CNPJ: 01.600.139/0001-39 e III) Patrulha Mecanizadas 
03 (denominada no Edital de patrulha 15), Região atendida pela EMATER escritório local 
Planaltina, Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Pipiripau I e II - ASPPP - CNPJ: 
17.711.725/0001-90. Após deliberações e análise dos requisitos de habilitação da primeira 
fase, não havendo a necessidade de analisar os critérios de pontuação por contar com 
apenas três concorrentes, considerando que haviam cinco patrulhas mecanizadas a serem 

disponibilizadas, conforme distribuição espacial especificado no Edital, os membros da 
Comissão, por unanimidade, CONSIDERARAM HABILITADAS as três Instituições identificadas 
acima. Não havendo mais propostas, a Comissão decidiu que as duas patrulhas restantes 
seriam objeto de novo Chamamento Público. Em seguida o Presidente da Comissão, 
prontificou-se em inserir no SEI uma cópia do anverso dos envelopes que contém a 
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identificação de cada participante no certame e em cumprimento ao que determina o 
item 10.2 - IMPEDIMENTO E INABILIDADE, do Edital, solicitou ao Senhor Franklin Rocha Lopes 

consultar o CEPIM e a situação das Instituições junto ao SIGGO e de seus Dirigentes junto ao 
Tribunal de Contas do Distrito Federal e Entorno - TJDFT para verificar se há ocorrência 
impeditiva em relação às Instituições habilitadas. Em seguida deliberou-se pela não 
necessidade de publicar um aviso com o resultado provisório do Chamamento Público, por 
já estar consignado em Ata, a qual será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, 

suprindo a necessidade da publicação do resultado provisório separadamente. Assim, fica 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos, a contar da 
publicação desta Ata no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo ser dirigido à Comissão 
de Chamamento Público, localizada no Edifício Sede da SEAGRI/DF, situada no Parque 
Estação Biológica, Asa Norte, Brasília/DF. Nada mais havendo a discutir, agradeceu o 
empenho de todos e deu por encerrada a reunião, às 16h00min, para constar, eu, Edson 

Rohden, lavrei 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, como resultado de habilitação provisória, para o cumprimento das formalidades 
legais.   

Edson Rohden 

Franklin Rocha Lopes 

Marisvone Carlos Pereira de Oliveira 


