
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Assessoria Jurídica

Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º 003/2019 - ASJUR/PRES  

Processo SEI nº 112.000.12350/2018-16�

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa
Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de
1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”,
Brasília/DF, CEP 71.215-000, neste ato denominada simplesmente NOVACAP, representada pelo seu
Diretor-Presidente, DACLIMAR AZEVEDO DE CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro civil, e seu
Diretor Administrativo CANDIDO TELES DE ARAUJO, brasileiro, casado, advogado, ambos residentes e
domiciliados em Brasília/DF; tendo em vista os Pareceres ASJUR/PRES, (Doc. SEI nº 12159348)
e AUDIT/PRES (Doc. SEI nº 17408865), o VOTO do Senhor Diretor Administra vo (Doc. SEI nº
20001643), e a Decisão da Diretoria Execu va da NOVACAP, (Doc. SEI nº 20001752), com amparo na
proposta apresentada, (Doc. SEI nº 17282175), no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 042/2018 – ASCAL/PRES/NOVACAP (Doc. SEI 13889084), e seus anexos,  todos constantes do
processo SEI nº 112.000.12350/2018-16, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018
e demais mais normas aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguintes termos:

 

EMPRESA FORNECEDORA: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS  EIRELI - ME, CNPJ:
24.938.227/0001-40, CF/DF: 0730377600128

REPRESENTANTE LEGAL: GLEIDSON COSTA DE LIMA, CPF/MF: 003.184.223-28, RG: 265.1701-SSP/DF.

EN DEREÇO: CSC 10, lote 02, casa 01/02 - Tagua nga/DF, CEP: 72.016-105,  TEL: (61) 3561-4247 E-
MAIL: AGRORECANTO@GMAIL.COM

 

LOTE: 08

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

   001  12.000  Semente

Semente de Capsicum F1 Treasures Red, ou
variedade similar (época de semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das flores,
volume do ilores por planta, durabilidade da
floragao no outono e no inverno, quandade de
sementes por grama, e demais caracterlscas
vegetavas semelhantes a variedade
solicitada),garana de germinaoao superior a 85%, 0,82 9.840,00
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pureza superior a 95%, embalagens lacradas de no
mlnimo 0,5 g e no maximo 50 g, podendo também
ser entregues em embalagens com 1.000 ou mais
sementes, ulizando a conversao de milheiro de
sementes para gramas de sementes nuas ‘nae
peletizadas' (sem/g). 

MARCA: SAkATA

VALOR TOTAL: R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais). 

 

LOTE 09

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR

TOTAL R$

01 200 GR

Semente de Celosia Plumosa Sorda, ou
variedade similar (época de semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das
flores, volume do llores por planta,
durabilidade da floragao no outono e no
inverno, quandade de sementes por grama, e
demais caracterlscas vegetavas semelhantes
a variedade solicitada), garana de
germinagao superior a 85%, pureza superior a
95%, embalagens lacradas de no mlnimo 0,5
g e no méximo 50 9, podendo também ser
entregues em embalagens com 1.000 ou mais
sementes, ulizando a conversao de milheiro
do sementes para gramas do sementes nuas 
peIetizadas' (sem/g). MARCA: FERTIN

3,36 672,00

VALOR TOTAL: R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais). 

 

LOTE 10

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR
UNIT. 

R$:

VALOR
TOTAL R$

01 150.000 Semente

Semente de Celosia Plumosa Yukata Mixed,
ou variedade similar (época do semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das
flores, volume de flores, durabilidade da
floraqao no outono e no inverno, e demais
caracterlscas vegelavas semelhantes a
variedade solicitada), garana de
germinaçao superior a 85%, pureza superior
a 95%, embalagens lacradas de no maximo
5.000 sementes. Marca: SAKATA

 0,033 4.950,00
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VALOR TOTAL: R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais). �

 

LOTE : 11

ITEM QTD.  UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR

TOTAL R$

1 500 GR

Semente de Cineraria marítima, ou variedade
similar (época de semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das
flores, volume de flores por planta,
durabilidade da floragao no outono e no
inverno, quandade de sementes por grama, e
demais caracteriscas vegetavas
semelhantes a variedade solicitada), garana
de germinaoéo superior a 85%, pureza
superior a 95%, embalagens lacradas de no
mlnimo 0,5 g e no máximo 50 g, podendo
também ser entregues em embalagens com
1.000 ou mais sementes, ulizando a
conversao de milheiro de sementes para
gramas de sementes nuas “nao pele zadas'
(sem/g). Marca: ISLA

 4,29  2.145,00

VALOR TOTAL: R$ 2.145,00 (dois mil cento e quarenta e cinco reais reais). �

 

LOTE: 13

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR

TOTAL R$

01 10.000    GR

Semente de Dahlia Unwins’s Bedding Double
Dwarf Mixed, ou variedade similar (época de
semeadura, fotoperiodismo, altura da planta,
cor das flores, volume de flores por planta,
durabilidade da floragao no outono e no
inverno, quandade de sementes por grama, e
demais caracteriscas vegetavas semelhantes
a variedade solicitada), garana de
germinaoio superior a 85%, pureza superior a
95%, embalagens lacradas de no mlnimo 0,5
g e no maximo 50 g, podendo também ser
entregues em embalagens com 1.000 ou
mais sementes, ulizando a conversao de
milheiro de sementes para gramas de
sementes nuas ‘nao pele zadas" (sem/g).
Marca: ISLA.

 3,05  30.500,00

VALOR TOTAL: R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais)�.
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LOTE :14

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR

TOTAL R$

01 150.000 Sementes

Semente de Dianthus F1 Diamond Mix, ou
variedade similar (época de semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das
flores, volume de flores, durabilidade da
floragao no outono e no inverno, e demais
caracteriscas vegetavas semelhantes a
variedade solicitada), garana de germinagao
superior a 85%, pureza superior a 95%,
embalagens lacradas de no maximo 5.000
sementes.). Marca: SAKATA 

 0,131  19.650,00

VALOR TOTAL: R$ 19.650,00 (dezenove mil seiscentos e cinquenta reais). 

 

LOTE 15

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR

TOTAL R$

01 1.500 Sementes

Semente de Gailardia Dobrada Sorda, ou
variedade similar (época de semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das
flores, volume de flores por planta,
durabilidade da fioraoao no outono e no
inverno, quandade de sementes por grama, e
demais caracteriscas vegetavas semelhantes
a variedade solicitada), garana de
germinagéo superior a 85%, pureza superior a
95%, embalagens lacradas de no minimo 0,5 g
e no maximo 50 g, podendo também ser
entregues em embalagens com 1.000 ou mais
sementes, ulizando a conversao de milheiro
do sementes para gramas de sementes nuas
"não peletizadas' (semlg). Marca: ISLA 

 2,33  3.495,00

VALOR TOTAL: R$ 3.495,00 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)

 

LOTE: 16

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR

TOTAL R$

Semente de Geranio Pelargonium Sordo, ou
variedade similar (época de semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das
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01 100 GR

flores, volume de flores por planta,
durabilidade da floração no outono e no
inverno, quandade de sementes por grama, e
demais caracteriscas vegetavas semelhantes
a variedade solicitada), garana de germinaoao
superior a 85%, pureza superior a 95%,
embalagens lacradas de no mlnimo 0,5 g e no
maximo 50 g, podendo também ser entregues
em embalagens com 1.000 ou mais sementes,
ulizando a conversao de milheiro de sementes
para gramas de sementes nuas “nao
peletizadas' (sem/g). Marca: ISLA

 9,99  999,90

VALOR TOTAL: R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). �

 

LOTE: 18

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$

VALOR
TOTAL

R$

01 80.000 Semente

Semente de lmpaens F1 Hlbrido Carnival Mixed
(Impaens walleriana), ou variedade similar
(época de semeadura, fotoperiodismo, altura da
planta, cor das flores, volume de flores,
durabilidade da floraoao no outono e no inverno,
e demais caracteriscas vegetavas semelhantes a
variedade solicitada), garana de germinaqao
superior a 85%, pureza superior a 95%,
embalagens lacradas de no maximo 5.000
sementes. Marca: SAKATA

 0,048 3.840,00

VALOR TOTAL: R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais).

 

LOTE: 19

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL

R$

   01  500 GR

Semente de Margarida Africana Sorda
Dimorphoteca, ou variedade similar (época de
semeadura, fotoperiodismo, altura da planta, cor
das flores, volume de flores por planta,
durabilidade da floragao no outono e no inverno,
quandade de sementes por grama, e demais
caracteriscas vegetavas semelhantes a variedade
solicitada), garana de germinagao superior a
85%, pureza superior a 95%, embalagens lacradas
de no mlnimo 0,5 g e no maximo 50 g, podendo
também ser entregues em embalagens com 1.000

 2.69 1.345,00
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ou mais sementes, ulizando a converséo de
milheiro de sementes para gramas de sementes
nuas “não peletizadas' (sem/g). Marca: ISLA

VALOR TOTAL: R$ 1.345,00 (um mil trezentos e quarenta e cinco reais). 

 

LOTE 20

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR

TOTAL R$

01 1.500 GR

Semente de Petunia Ana Compacta Sorda, ou
variedade similar (época de semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das
flores, volume de flores por planta,
durabilidade da floraoao no outono e no
inverno, quandade de sementes por grama, e
demais caracteriscas vegetavas semelhantes
a variedade solicitada), garana de
germinagao superior a 85%, pureza superior a
95%, embalagens lacradas de no minimo 0,5
g e no méximo 50 g, podendo também ser
entregues em embalagens com 1.000 ou mais
sementes, ulizando a conversao de milheiro
de sementes para gramas de sementes nuas
“nao peletizadas' (sem/g). Marca: lSLA 

 5,31 7.965,00

VALOR TOTAL: R$ 7.965,00 (sete mil novecentos e sessenta e cinco reais). 

 

LOTE: 22

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR
UNIT. 

R$:

VALOR TOTAL
R$

01 1.000 GR

Semente de Petunia Hibrida Sorda, ou
variedade similar (época de semeadura,
fotoperiodísmo, altura da planta, cor das das
flores, volume de flores por planta,
durabilidade da florao ao no outono e no
inverno, quandade de sementes por grama,
e demais caracteríscas vegetavas
semelhantes a variedade solicitada), garana
de germinagao superior a 85%, pureza
superior a 95%, embalagens lacradas de no
minimo 0,5 g e no méximo 50 Q, podendo
também ser entregues em embalagens com
1.000 ou mais sementes, ulizando a
conversao de milheiro de sementes para
gramas de sementes nuas ‘não pele zadas”

    6,85      6.850,00
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(sem/g). Marca: FELTRIN.

VALOR TOTAL: R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais). 

 

LOTE : 24

ITEM QTD.  UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR TOTAL

R$

1 2.000 GR

Semente de Phlox Estrelado Sordo I Chinha,
ou variedade similar (época de semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das
flores, volume de flores por planta,
durabilidade da floraoao no outono e no
inverno, quandade de sementes por grama, e
demais caracteriscas vegetavas
semelhantes a variedade solicitada), garana
de germinagao superior a 85%, pureza
superior a 95%, embalagens lacradas de no
minimo 0,5 g e no maximo 50 g, podendo
também ser entregues em embalagens com
1.000 ou mais sementes, ulizando a
conversao de milheiro de sementes para
gramas de sementes nuas "não pele zadas"
(sem/g). Marca: ISLA.

   4,23  8.460,00

VALOR TOTAL: R$ 8.460,00 (oito mil quatrocentos e sessenta reais). 

 

LOTE: 25

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR TOTAL

R$

01 3.000    GR

Semente de Phlox Sordo I Chinha
(Drummondi), ou variedade similar (época de
semeadura, fotoperiodismo, altura da planta,
cor das flores, volume de flores por planta,
durabilidade da floraoao no outono e no
inverno, quandade de sementes por grama, e
demais caracteriscas vegetavas semelhantes
a variedade solicitada), garana de
germinaoao superior a 85%, pureza superior a
95%, embalagens lacradas de no minimo 0,5
g e no maximo 50 g, podendo também ser
entregues em embalagens com 1.000 ou
mais sementes, ulizando a conversao de
milheiro de sementes para gramas de
sementes nuas “não pele zadas' (sem/g).
Marca: ISLA

 3,32       9.960,00
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VALOR TOTAL: R$ 9.960,00 (nove mil novecentos e sessenta reais). 

 

LOTE: 27

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR TOTAL

R$

01 2.300 GR

Semente de Salvia farenacea azul, ou
variedade similar (época do semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das
flores, volume do flores por planta,
durabilidade da floraoao no outono e no
invorno, quandade do sementes por grama, e
demais caracteriscas vegetavas semelhantes
a variedade solicitada), garana do
germinaçao superior a 85%, pureza superior a
95%, embalagens lacradas do no minimo 0,5
g e no maximo 50 g, podendo também ser
entregues om embalagens com 1.000 ou mais
sementes, ulizando a conversao do milheiro
do sementes para gramas do sementes nuas
“não peletizadas' (sem/g). Marca: FELTRIN 

  9,81  22.563,00

VALOR TOTAL: R$ 22.563,00 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e três reais)�.

 

LOTE: 33

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNIT. R$
VALOR TOTAL

R$

01 1.500    GR

Semente do Tagete Marigold French Bounty
Flame, ou variedade similar (época do
semeadura, fotoperiodismo, altura da planta,
cor das flores, volume do flores por planta,
durabilidade da floraoao no outono o no
invorno, quandade de sementes por grama, e
demais caracteriscas vegetavas semelhantes
a variedade solicitada), garana do
germinaoao superior a 85%, pureza superior a
95%, embalagens lacradas do no minimo 0,5
g e no maximo 50 g, podendo também ser
entregues em embalagens com 1.000 ou
mais sementes, ulizando a conversao do
milheiro do sementes para gramas do
sementes nuas “nao pele zadas' (sem/g).
Marco: ISLA

 1,33       1.995,00

VALOR TOTAL: R$  1.995,00 (um mil novecentos e noventa e cinco reais).� 
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LOTE: 38

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR UNIT.

R$
VALOR TOTAL

R$

01 800.000
 
 sementes

Semente do Torenia F1 litlo Kiss mix, ou
variedade similar (época do semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor
das flores, volume do flores,
durabilidade da floragao no outono e no
inverno, o demais caracteriscas
vegetavas semelhantes a variedade
solicitada), garana do gorminaoao
superior a 85%, pureza superior a 95%,
embalagens lacradas do no maximo
5.000 sementes. Maroa: SAKATA

 0,229 183.200,00

VALOR TOTAL: R$ 183.200,00 (cento e oitenta e três mil e duzentos reais). 

 

LOTE: 40

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR UNIT.

R$
VALOR TOTAL

R$

01 3.000    GR

Semente do Zinnia Californian Giant
Mixed (Zinnia Gigante da California
Sortlda), ou variedade similar (época do
semeadura, fotoperiodismo, altura da
planta, cor das flores, volume do flores
por planta, durabilidade da floraoao no
outono e no invorno, quandade do
sementes por grama, o demais
caracteriscas vegetavas semelhantes a
variedade solicitada), garana do
germinagao superior a 85%, pureza
superior a 95%, embalagens lacradas do
no minimo 0,5 g o no maximo 50 g,
podendo também ser entregues em
embalagens com 1.000 ou mais
sementes, ulizando a convorsao do
milheiro do sementes para gramas do
sementes nuas “nao pele zadas”
(sem/g). Marca: ISLA.

 0,75 2.250,00

VALOR TOTAL: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais). 

 

LOTE: 41

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR UNIT.

R$
VALOR TOTAL

R$

Ata de Registro de Preços 003/2019 - ASJUR/PRES (20656218)         SEI 00112-00012350/2018-16 / pg. 9



01 3.000    GR

Semente do Zinnia Californian Giant
Orange (Zinnia Gigante da California
Laranja), ou variedade similar (época do
semeadura, fotoperiodismo, altura da
planta, cor das flores, volume de flores
por planta, durabilidade da floração no
outono e no inverno, quan dade do
sementes por grama, e demais
caracteríscas vegetavas semelhantes a
variedade solicitada), garana do
germinaoao superior a 85%, pureza
superior a 95%, embalagens lacradas do
no mínimo 0,5 g e no máximo 50 g,
podendo também ser entregues em
embalagens com 1.000 ou mais
sementes, u lizando a convorsao do
milheiro do sementes para gramas do
sementes nuas ‘não pele zadas'
(sem/g). Marco: ISLA

 1,73 5.190,00

VALOR TOTAL: R$ 5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais). 

 

LOTE: 42

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
VALOR UNIT.

R$
VALOR TOTAL

R$

01 5.000    GR

A Semente do Zinnia Californian Giant
Red (Zinnia Gigante da California
Vormolha), ou variedade similar (época
do semeadura, fotoperiodismo, altura da
planta, cor das flores, volume do flores
por planta, durabilidade da floracao no
outono o no inverno, quandade do
sementes por grama, e demais
caracteriscas vegetavas semelhantes a
variedade solicitada), garana do
germinacao superior a 85%, pureza
superior a 95%, embalagens lacradas do
no minimo 0,5 g e no maximo 50 g,
podendo também ser entregues em
embalagens com 1.000 ou mais
sementes, ulizando a convorsflo do
milheiro do sementes para gramas do
sementes nuas “nao pele zadas'
(semlg). Marco: ISLA.

 1,74 8.700,00

VALOR TOTAL: R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais)�. 
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VALOR TOTAL DA ATA: R$ 334.569,90 (trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e sessenta
e nove reais e noventa centavos)�.

 

As especificações técnicas constantes no Processo SEI nº 00112-00012350/2018-16,
integram este instrumento, independentemente de transcrições.

 

Esta Ata tem prazo de validade de 12(doze) meses a par r da assinatura de todas as
partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da úl ma assinatura,
e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

DACLIMAR AZEVEDO DE CASTRO

DIRETOR PRESIDENTE

 

CANDIDO TELES DE ARAUJO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

 

        COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS  EIRELI - ME

GLEIDSON COSTA DE LIMA

Instrumento de outorga de poderes:

Procuração (Doc. SEI: 17282175)

 

Documento assinado eletronicamente por GLEIDSON COSTA DE LIMA, Usuário Externo, em
08/04/2019, às 09:06, 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 CÂNDIDO TELES DE ARAÚJO - Matr. 0973379-5,
Diretor(a) Administrativo(a), em 10/04/2019, às 08:07, 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 DACLIMAR AZEVEDO DE CASTRO - Matr.0074892-7,
Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 10/04/2019, às
17:14, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 20656218 código CRC= 33F22C07.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 71215-000 - DF
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