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Ata da Terceira Reunião Ordinária, da
Comissão de Chamamento Público da
Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural
do Distrito Federal.

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas (09h00min), na
Sala de Reunião do Gabinete da Subsecretaria de Polí cas Sociais, Rurais, Abastecimento e
Comercialização - SPAC, 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, os membros da Comissão de Chamamento Público: Rodrigo Abrão
Ferreira Mendes,  Sandra Francisca da Cruz, Jefferson Virgínio da Silva Souza, referente a pauta :
análise dos documentos referentes ao edital 001/2022 – CCP.  Ao se abrir os trabalhos, analisou-se
o Despacho - SEAGRI/GAB/AJL(101089395) e o O cio nº
89/2022/SEDS/SEISP/DEFISP/CGAAG/MC (99485254), no qual entende que a decisão judicial, em
tese, alberga a pretensão da Associação de Orientação às Coopera vas do Nordeste (Assocene), no
sen do de que seja permi da a sua par cipação no Edital de Chamada Pública nº 01/2022 -
SEAGRI/DF - PROGRAMA CISTERNAS. A chamada pública obteve o seguinte resultado: 1ª Colocada -
Associação de Orientação às Coopera vas do Nordeste - Assocene, CNPJ: 10.522.050/0001-92, que foi
habilitada e obteve pontuação final total de 43  pontos. Sua pontuação foi ob da por totalizar 54
beneficiários no item 10.1.1; 280.914 beneficiários no critério 10.1.5 e 68.029 beneficiários no critério
10.1.6 do edital. 2ª Colocada: Vale do Salgado - Ins tuto de Gestão Pública, Ambiental e de
Assistência Social, CNPJ: 00.951.390.0001-85, que foi habilitada e obteve pontuação total de 0,03. Sua
pontuação foi ob da por totalizar 250 beneficiários no critério 10.1.5 e 362 beneficiários no critério
10.1.6. A Cáritas Brasileira, CNPJ: 33.654.419/0001-16, não consta na lista de en dades credenciadas
no Ministério da Cidadania (acessada em https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-
programas/inclusao-produtiva-rural/acesso-a-agua-1/Entidades_Credenciadas.pdf, em 07/12/2022),
em desacordo com o exigido em edital, portanto a Comissão decidiu por sua inabilitação. Conforme os
termos do OFÍCIO Nº 89/2022/SEDS/SEISP/DEFISP/CGAAG/MC (99485254) "é importante entender
que quando a entidade possui filiais regionais, cada uma é credenciada, haja vista a distinção entre os
seus CNPJs, de modo que cada regional deve estar credenciada para par cipar  de chamadas públicas
realizadas para a execução do Programa Cisternas. Dito isso, entendemos que a matriz, nesse caso,
deveria estar credenciada para par cipar do Edital de Chamada Pública lançado pelo Convenente".
Ressalta-se que os critérios classificatórios  são com base na ordem e pesos descritos no item 10, do
edital (96263851). Não tendo mais a ser tratado, o presidente da comissão, Rodrigo Abrão Ferreira
Mendes deu por encerrada a reunião às 16h45(dezesseis horas e quarenta e cinco minutos), da qual, é
lavrada a presente ata, que vai assinada pelos presentes.

 

RODRIGO ABRÃO FERREIRA MENDES

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/inclusao-produtiva-rural/acesso-a-agua-1/Entidades_Credenciadas.pdf


 

JEFFERSON VIRGÍNIO DA SILVA SOUZA

 

SANDRA FRANCISCA DA CRUZ

Documento assinado eletronicamente por JEFFERSON VIRGÍNIO DA SILVA SOUZA -
Matr.0186273-1, Membro da Comissão, em 23/12/2022, às 14:29, 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.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO ABRÃO FERREIRA MENDES -
Matr.1661399-6, Presidente da Comissão, em 23/12/2022, às 14:30, 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.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA FRANCISCA DA CRUZ - Matr.1706096-6,
Presidente da Comissão substituto(a), em 23/12/2022, às 14:31, 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.
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