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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento Jurídico Consul�vo

Divisão de Elaboração de Contratos

 

Ata de Registro de Preços n.º 012/2021-D.U  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 DECOMP/DA - PARA REGISTRO DE PREÇOS

 

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 NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanização ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e
domiciliados em Brasília/DF, tendo em vista o Relatório SEI/GDF n.º 50/2021 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (Doc. SEI/GDF nº 59056019), o
VOTO do Senhor Diretor de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº 59686114), e a Decisão da Diretoria Execu�va da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 59708688),
com amparo na proposta apresentada (Doc. SEI/GDF nº 58990701), no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços (Doc. SEI/GDF nº
56380574), todos constantes do Processo SEI/GDF Nº 00112-00023358/2020-22, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, Lei
13.303, de 2016, o Regulamento e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

 

LOTE 01

EMPRESA FORNECEDORA: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ: 11.594.6210001-67, INSCR. EST. 07.534.887/001-69

REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER FERNANDES DA SILVA MENDONÇA, CPF: 988909721-49, RG: 2036450 SSP-DF.

ENDEREÇO: ADE-QD 01 CONJUNTO D LOTE 6 LOJA 01, PRÓ-DF, P-SUL - CEILÂNDIA/DF, CEP: 72.237-140, TEL: (61) 3357-2151, E-MAIL:
almixdf@gmail.com

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

1 3.000 KG

Inse�cida granulado de ingestão, com as seguintes caracterís�cas: Classe: Inse�cida (Formicida)
do grupo químico das Sulfonamidas Fluoroalifá�cas (ingestão); Composição base: SULFORAMIDA
... 3 g/kg (0,3%); Embalagens: Caixas de 20 kg, contendo 40 pacotes de 500 g, cada pacote
contendo sacos de 50g. Obs. o produto deverá possuir registro no Ministério da Saúde, no MAPA,
apresentar garan�a de eficiência no combate dos formigueiros em até 50 horas após a aplicação e
validade mínima de um ano e oito meses, contados a par�r da data de entrega. O produto deverá
ter qualidade equivalente ou superior aos produtos registrados no MAPA sob os nºs 11711 e
02897. MARCA: MIREX

R$9,65 R$
28.950,00

2 15 L

Acaricida, inse�cida e nema�cida de ação de contato e de ingestão, com as seguintes
caracterís�cas: Grupo químico: Avermec�nas; Formulação: Concentrado Emulsionável - EC;
Composição de base: ABAMECTINA...1,8% m/v (18,0 g/l); Embalagens: 0,5 a 5 litros e validade
mínima de 18 (dezoito) meses, contados a par�r da data de entrega. O material deverá ser
equivalente ou superior aos produtos registrados no MAPA sob os nºs 05501, 03801 e 0618895.
MARCA: BATENT

R$40,07 R$ 601,05

3 130 L

Adjuvante e Inse�cida e acaricida de contato, com as seguintes caracterís�cas: Grupo químico:
Hidrocarbonetos Alifá�cos, Neonico�nóide; Formulação base: ÓLEO MINERAL ... de 750 a 760 g/L
(75% a 76% m/v), Embalagens: 0,5 a 5 litros e validade mínima de 18 (dezoito) meses, contados a
par�r da data de entrega. O produto deverá ter qualidade equivalente ou superior aos produtos
registrados no MAPA sob os nºs 00758498 e 02458388. MARCA: IRAL GOLD

R$14,23 R$ 1.849,47

VALOR TOTAL: R$ 31.400,52 (trinta e um mil e quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos).

 

LOTE 03

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

1 L 30

Fungicida sistêmico, com as seguintes caracterís�cas: Grupo químico: Estrobilurina, Triazol;
Formulação: Concentrado Emulsionável (EC); Composição base: AZOXISTROBINA...100,0 g/L (10,0 %
m/v) e TEBUCONAZOL ... 200,0 g/L (20,0 % m/v). Embalagens: 0,5 a 5 litros e validade mínima de 18
(dezoito) meses, contados a par�r da data de entrega. O produto deverá ter qualidade equivalente ou
superior aos produtos registrados no MAPA sob os nºs 17908 e 00205. MARCA: NATIVO

R$ 67,66 R$
2.029,80

2 KG 130 Herbicida não sele�vo de ação sistêmica, com as seguintes caracterís�cas: Grupo químico: Glicina
Subs�tuída; Formulação: granulado dispersível; Composição base: (GLIFOSATO)...720,0 g/kg (72,00%
m/m). Embalagens de 5 kg. OBS: Com registro no MAPA e validade mínima de 3,5 (três e meio) anos,

R$ 29,50 R$
3.835,00

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=67569303&id_procedimento_atual=53183046&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c24d106a50e86e973abc9ada41cca2b268c57b583c09825fb4f8150786652188
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=68277128&id_procedimento_atual=53183046&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b1ab552df9ed559ba3a1e310cd3242621eaaebffa74b0fa4fa7648f2e4843915
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=68301645&id_procedimento_atual=53183046&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=42c5c59191fef44a67b8325d652dc57dfe3d8ffa272ad10fc4b5473d25357ec8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=67498290&id_procedimento_atual=53183046&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=24ed7591987375436640e01a440e509b533637574d804435f1ab4fb07693aa47
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=64630042&id_procedimento_atual=53183046&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e522cad0cf0baeb0d89de572f8a32bc0c3a12fa8f5be13cef2486faf2beafb33
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53183046&id_procedimento_atual=53183046&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f2dbbfb62d9a91fea0cc0bd6aa4d1fb475fc462fd1c581a3a0339a6ae1aac061
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contados a par�r da data de entrega. O produto deverá ter qualidade equivalente ou superior ao
produto registrado no MAPA sob os nº 02502. MARCA: ROUNDUP

3 L 25

Inse�cida de contato e ingestão, com as seguintes caracterís�cas: Grupo químico: Piretróide;
Formulação: concentrado emulsionável; Composição base: DELTAMETRINA ... 100 g/L (10,00% m/v).
Embalagens: 0,5 a 5 litros e validade mínima de 18 (dezoito) meses, contados a par�r da data de
entrega. O produto deverá ter qualidade equivalente ou superior aos produtos registrados no MAPA
sob os nºs 00758498 e 09201 ou com registro no Ministério da Saúde - MS nº 324780017. MAARCA:
DECIS

R$ 393,57
R$

9.839,17

 

4 KG 20

Inse�cida sistêmico, com as seguintes caracterís�cas: Grupo químico: Neonico�nóide; Formulação:
Suspensão Concentrada; Composição base: IMIDACLOPRIDO ... 700 g/kg (70% m/m). Embalagens: 0,25
a 1 kg e validade mínima de 18 (dezoito) meses, contados a par�r da data de entrega. O produto
deverá ter qualidade equivalente ou superior aos produtos registrados no MAPA sob os nºs 6294,
13409 e 6410. MARCA: EVIDENCE

R$ 147,75 R$
2.955,00

VALOR TOTAL: R$ 18.658,97 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) .

 

LOTE 05 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

1 360 UND Corrente/Haste com 50 a 60 cm para cuias e vasos de plantas; em metal com argolas para pendurar
e fixar nos vasos. MARCA: NUTRIPLAN R$ 1,74 R$ 626,40

2 200 UND
Cuia plás�ca para plantas. Capacidade: 5 litros. Dimensões externas: 16 cm de altura x 26 cm de
largura x 17 cm de base. Cor: preto ou cerâmica. Com prato equivalente. Embalagem: pacote com
05 a 20 unidades. MARCA: NUTRIPLAN

R$ 9,06
R$ 1.811,25

 

3 50 UND

Jardineira plás�ca �po romana, com as seguintes caracterís�cas: formato retangular; cor cerâmica;
provida de drenos; volume aproximado 24,5 litros; comprimento aproximado 80,0 cm; largura
aproximada 24,0 cm; altura aproximada 21,0 cm e com prato que encaixa ao fundo da jardineira.
MARCA: NUTRIPLAN

R$ 46,41
R$ 2.320,25

 

4 90 UND

Vaso plás�co �po terracota para confecção de arranjos ornamentais, com as seguintes
caracterís�cas: formato redondo; cor cerâmica ou tabaco; volume aproximado 9,5 litros; diâmetro
aproximado da parte superior 30,0 cm; diâmetro aproximado da parte inferior 19,0 cm; altura
aproximada 25,0 cm e com prato compa�vel e na mesma cor do vaso. MARCA: NUTRIPLAN

R$ 15,81 R$ 1.422,90

5 90 UND

Vaso plás�co �po romano para confecção de arranjos ornamentais, com as seguintes caracterís�cas:
formato redondo; cor cerâmica ou mármore volume aproximado 8,5 litros; diâmetro aproximado da
parte superior 30,0 cm; diâmetro aproximado da parte inferior 18,0 cm; altura aproximada 23,0 cm
e com prato compa�vel e na mesma cor do vaso. MARCA: NUTRIPLAN

R$ 15,60
R$ 1.404,23

 

6 100 UND

Vaso de parede para plantas, com as seguintes caracterís�cas: produzido em fibra de coco
dessalinizada e compactada; altura da área circular 15,5 cm; largura aproximada 20,5 cm; altura da
área retangular (base de crescimento e fixação) 20,5 cm e com furo para fixação. MARCA:
NUTRIPLAN

R$ 37,72

 

R$ 3.771,50

 

 

7 60 UND

Vaso plás�co �po oval para confecção de arranjos ornamentais, feito com moldagem rotacional,
com as seguintes caracterís�cas: formato redondo; cor ferrugem, grafite ou areia; volume
aproximado 74 litros; diâmetro aproximado da parte superior 59,51 cm; 31,5 cm diâmetro
aproximado da parte inferior 27,5 cm; altura aproximada 39,2 cm e com prato compa�vel e na
mesma cor do vaso. MARCA: NUTRIPLAN

R$ 162,01
R$ 9.720,45

 

8 60 UND

Vaso plás�co �po redondo para confecção de arranjos ornamentais, feito com moldagem rotacional,
com as seguintes caracterís�cas: formato redondo; cor ferrugem, grafite ou areia; volume
aproximado 53,5 litros; diâmetro aproximado da parte superior 42 cm; diâmetro aproximado da
parte inferior 30 cm; altura aproximada 40 cm e com prato compa�vel e na mesma cor do vaso.
MARCA: NUTRIPLAN

R$ 115,58 R$ 6.934,80

9 60 UND

Vaso plás�co �po cônico para confecção de arranjos ornamentais, feito com moldagem rotacional,
com as seguintes caracterís�cas: formato redondo; cor ferrugem, grafite ou areia; volume
aproximado 50 litros; diâmetro aproximado da parte superior 38,0 cm; diâmetro aproximado da
parte inferior 27,5 cm; altura aproximada 65 cm e com prato compa�vel e na mesma cor do vaso.
MARCA: NUTRIPLAN

R$ 175,88
R$

10.552,50

 

VALOR TOTAL: R$ 38.564,28 (trinta e oito mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

 

LOTE 10
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ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO R$ VALOR
TOTAL R$

1 6.250 UND

Embalagem plás�ca �po vaso, para formação de muda de torrão, com as
seguintes caracterís�cas: formato redondo; volume aproximado 14,0 litros;
diâmetro aproximado da parte superior 28,0 cm; diâmetro aproximado da parte
inferior 25,0 cm; altura aproximada 28,0 (Polie�leno de alta densidade)
reciclado. MARCA: NUTRIPLAN

R$ 4,48 R$
28.000,00

VALOR TOTAL: R$28.000,00 (vinte e oito mil reais). 

 

LOTE 11

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

1 18.750 UND

Embalagem plás�ca �po vaso, para formação de muda de torrão, com as seguintes
caracterís�cas: formato redondo; volume aproximado 14,0 litros; diâmetro aproximado da parte
superior 28,0 cm; diâmetro aproximado da parte inferior 25,0 cm; altura aproximada 28,0
(Polie�leno de alta densidade) reciclado. MARCA: NUTRIPLAN

R$ 4,48 R$ 84.000,00

VALOR TOTAL: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

 

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 200.623,77 (duzentos mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos).

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

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

  DIRETOR PRESIDENTE

ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ 
    DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP:

CLEBER FERNANDES DA SILVA MENDONÇA

Atos Cons�tu�vos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 58036719 p.19) 

 

Documento assinado eletronicamente por CLEBER FERNANDES SILVA MENDONÇA, Usuário
Externo, em 06/05/2021, às 11:20, 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 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
06/05/2021, às 19:27, 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 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 07/05/2021, às 15:38, 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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 61337053 código CRC= 62F5EE7C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF
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