
Recurso Administrativo interposto pelo proponente: ENGEMAG CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado,
mantendo a decisão publicada no DODF nº 161, pag. 65, do dia 25 de agosto de 2022,
que julgou vencedora do certame a empresa OLIMPIO CONSTRUÇÕES EIRELI -
EPP – CNPJ 25.110.938/0001-95, com o valor total de R$ 3.696.859,09. A
documentação que fundamentou a tomada de decisão encontra-se à disposição de todos
no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br – link: licitações. Para informações
ligar - (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322.

Brasília/DF, 09 de novembro de 2022
ALINE ALVES DE OLIVEIRA

Chefe do DECOMP/DA
Respondendo

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR
Comunicamos aos interessados no Procedimento Licitatório Eletrônico nº 024/2022 –
DECOMP/DA - processo nº 00112-00016088/2022-65 que, após verificada a aceitabilidade
da proposta de preços e documentação de habilitação, na forma do Instrumento
Convocatório, fica declarada vencedora a empresa MEVATO CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA – CNPJ 00.611.343/0001-92, com o valor total de R$ 7.496.078,60.
Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil
após a publicação. Contatos: (061) 3403-2321 ou (061) 3403- 2322 e e-mail:
dilic@novacap.df.gov.br.

Brasília/df, 09 de novembro de 2022
ALINE ALVES DE OLIVEIRA

Chefe do DECOMP/DA
Respondendo

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 13/2022-SEAGRI/DF (UASG: 926523)

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE
ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL - SEAGRI-DF, comunica aos interessados que
nesta data, - 8/11/2022, às 11h22 - HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado do Pregão
Eletrônico nº 13/2022, que tem por objeto aquisição de mudas de plantas frutíferas
diversas, eucalipto e sementes para a promoção e incentivo da produção agroecológica
entre agricultores familiares do Distrito Federal e Entorno, conforme descrição,
características, prazos, condições e demais obrigações e informações constante do item
3, Termo de Referência, Anexo deste Edital. Tema tratado no Processo nº 00070-
00002423/2022-27.
Sagraram-se vencedoras as Empresas: CIA DA FLOR LTDA, CNPJ 13.164.990/0001-
45, para os itens 1, 5 e 6, com o melhor valor total de R$ 79.550,00 (setenta e nove mil
quinhentos e cinquenta Reais); MK SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ:
05.893.877/0001-72, para os itens 2, 3 e 4, com o melhor valor total de R$ 144.137,50
(cento e quarenta e quatro mil cento e trinta e sete Reais e cinquenta centavos);
COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI, CNPJ:
24.938.227/0001-40, para os itens 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, com o melhor valor
total de R$ 440.913,20 (quatrocentos e quarenta mil novecentos e treze Reais e vinte
centavos); ALAMEDA PLANTAS COMERCIO DE MUDAS LTDA, CNPJ:
42.415.585/0001-50, para os itens 9, 10, 11, 12 e 13, com o melhor valor total de R$
177.375,00 (cento e setenta e sete mil trezentos e setenta e cinco Reais); SITIO
MORRINHOS LTDA, CNPJ: 20.884.020/0001-80, para os itens 14, 15, 16, 17, 18 e
19, com o melhor valor total de R$ 170.535,00 (cento e setenta mil quinhentos e trinta
e cinco Reais), e SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ:
08.407.726/0001-55, para os itens 20 e 28, com o melhor valor total de R$ 38.318,00
(trinta e oito mil trezentos e dezoito Reais). Perfazendo, assim, o Valor Total Global
do Certame em R$ 1.050.828,70 (um milhão, cinquenta mil oitocentos e vinte e oito
Reais e setenta centavos). A ata e o termo de adjudicação do pregão podem ser
visualizados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal
www.agricultura.df.gov.br, SEAGRI/DF, “Edital”.

EDSON ROHDEN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 14/2022-SEAGRI/DF (UASG: 926523)

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE
ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL - SEAGRI-DF, comunica aos interessados que
nesta data, - 8/11/2022, às 14h29 - HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado do
Pregão Eletrônico nº 14/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para
fornecimento e implantação de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) baseado
na tecnologia de voz sobre IP - VoIP (Voice Over Internet Protocol), em nuvem,
incluindo equipamentos, aparelhos telefônicos, licenças, instalação, configuração,
atualização, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva,

transferência de conhecimento, ligações locais e nacionais, assim como software de
gestão da solução, usando como unidade de medida o ramal, visando atender às
demandas da SEAGRI/DF, de acordo com o detalhamento descrito no item 23, do
Termo de Referência. Tema tratado no Processo nº 00070-00003110/2022-96.
Sagrou-se vencedora a Empresa: ALGAR TELECOM, CNPJ 71.208.516/0001-74, com
o melhor valor total de R$ 87.769,92 (oitenta e sete mil setecentos e sessenta e nove
reais e noventa e dois centavos), perfazendo o valor total do certame em R$ 87.769,92
(oitenta e sete mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). A Ata
e o Termo de Adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal www.agricultura.df.gov.br,
SEAGRI/DF, “Edital”.

EDSON ROHDEN

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
 

EXTRATO - CHAMADA TRANSNACIONAL CONJUNTA WATER4ALL 2022
PROCESSO SEI/GDF nº 00193-00002127/2022-21. A FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL-FAPDF, no uso de suas atribuições previstas no
artigo 11, da Lei nº 347, de 4 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº 3.652, de 9 de
agosto de 2005, do artigo 14, do Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, e com fulcro
no artigo 13, do Regimento Interno e cumprindo sua missão de promover a ciência, a
tecnologia e a inovação para o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal, TORNA
PÚBLICO o lançamento da CHAMADA TRANSNACIONAL CONJUNTA
WATER4ALL 2022, que tem por objetivo convidar pesquisadores do Distrito Federal,
com título de doutor, a buscar colaborações de pesquisa com pesquisadores externo. Do
Objeto: apoiar projetos de investigação e inovação de pesquisadores do Distrito Federal,
que visam fornecer conhecimentos, modelos, abordagens, ferramentas e metodologias
para melhor compreender os processos hidrológicos em diferentes escalas, de modo a
responder de forma mais eficiente as questões hídricas emergentes relacionadas a eventos
extremos. Do Valor Disponível: A presente Chamada serão destinados 100.000,00 €
(cem mil euros, convertidos em reais conforme câmbio na data de contratação). Informe:
A versão na íntegra das Diretrizes, bem como as informações e instruções pertinentes, se
encontram disponíveis no sítio da FAPDF em www.fap.df.gov.br. PAULO NICHOLAS
DE FREITAS NUNES, Diretor-Presidente, Substituto.

EXTRATO - CHAMADA TRANSNACIONAL CONJUNTA BIODIVERSA+
2022-2023/ BIODIVMON

PROCESSO SEI/GDF nº 00193-00002128/2022-75 A FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL-FAPDF, no uso de suas atribuições previstas
no artigo 11, da Lei nº 347, de 04 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº 3.652,
de 09 de agosto de 2005, do artigo 14, do Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007,
e com fulcro no artigo 13, do Regimento Interno e cumprindo sua missão de
promover a ciência, a tecnologia e a inovação para o desenvolvimento sustentável do
Distrito Federal, TORNA PÚBLICO o lançamento da CHAMADA
TRANSNACIONAL CONJUNTA BIODIVERSA+ 2022-2023/ BIODIVMON, que
tem por objetivo convidar pesquisadores do Distrito Federal, com título de doutor, a
buscar colaborações de pesquisa. Do Objeto: Apoiar projetos de pesquisa
transnacionais (3 anos de duração) abordando um ou mais dos três temas (não
exclusivos) abaixo: TEMA 1 – Inovação e harmonização de métodos e ferramentas
para coleta e gestão de dados de monitoramento da biodiversidade; TEMA 2 –
Abordando as lacunas de conhecimento sobre o status da biodiversidade, dinâmica e
tendências para reverter a perda de biodiversidade; TEMA 3 – Aproveitando os
dados disponíveis de monitoramento da biodiversidade. Do Valor Disponível: A
presente Chamada serão destinados 100.000,00 € (cem mil euros, convertidos em
reais conforme câmbio na data de contratação). Informe: A versão na íntegra das
Diretrizes, bem como as informações e instruções pertinentes, se encontram
disponíveis no sítio da FAPDF em www.fap.df.gov.br. PAULO NICHOLAS DE
FREITAS NUNES, Diretor-Presidente, Substituto.

SUPERINTENDÊNCIA CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

 
CHAMADA Nº 02/2022 AGRO LEARNING

VINCULADA AO EDITAL Nº 12/2022 - PROGRAMA FAPDF LEARNING
RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO - ETAPA I

A Superintendente Científica, Tecnológica e de Inovação da FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAPDF – no uso de suas atribuições legais que
lhe confere o artigo 17 do Decreto nº 43.189, de 05 de abril de 2022, o qual aprovou o
Estatuto Social da FAPDF, e com fundamento no artigo 27, incisos II e XVIII, do
Regimento Interno, e nos termos do processo 00193-00000716/2022-74, TORNA
PÚBLICO o resultado final da Habilitação – Etapa I, com a lista das propostas Habilitadas:
(i)Angela Mehta dos Reis; Valor total: R$ R$ 490.000,00; (ii) Carlos Rosano Pena; Valor
total: R$ 948.600,00; (iii) Cícero Célio de Figueiredo; Valor total: R$ 500.000,00; (iv)
Eliana Fortes Gris; Valor total: R$ 274.400,00; (v) Erika Valeria Saliba
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