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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 019/2021 D.U  

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2021 - DECOMP/DA

 

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 82/2021 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (Doc. SEI/GDF nº 62967289), o VOTO do Senhor Diretor de
Urbanização (Doc. SEI/GDF nº 63260838), a Decisão da Diretoria Execu�va da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 63266592) e o despacho  NOVACAP/PRES/DU
(Doc. SEI/GDF nº 64375208), com amparo na proposta Atualizada apresentada (Doc. SEI/GDF nº 62648953), no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de
Preços (Doc. SEI/GDF nº 60845693), todos constantes do PROCESSO SEI/GDF Nº 00112-00031162/2020-10, 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: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI, CNPJ: 24.938.227/0001-40, CF/DF: CF/DF: 07.303.776/001-28 (Doc.
SEI/GDF nº 62070140 p.19)

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO DA SILVA MENDONÇA.

ENDEREÇO: ADE Quadra 01 Conjunto "C" Lote 15, Ceilândia/D.F, TEL: (61)3561-4247, CEP: 72.237-130, E-MAIL: agrorecanto@gmail.com

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 1.200 GRAMA Semente de Alyssum Branco (Flor de Mel), ou similar com caracterís�cas vegetavas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto periodismo, altura

R$1,40 R$1.680,00

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=71880369&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f93365cdbe6b37e564decda246ecc53d5b184a9be5d6c5c9fb722757885a7fe2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=72201419&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e905fcefae4bc6193e82adc1f8102b9e0e5fdce61b960657b8bdbe3587de2758
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=72207717&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b631d381ad22489aacb56ada337d6e74e0f168c8f8729b31a15a90dd48de3d79
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=73436959&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9dc391371845532c80756a5d28c6a8fe053802812e6d67c7f2d7514e6cf9c2aa
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=71531619&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=47d0382fc1d1806c51caeb57fc3c704eae8a435ccbd5701aea998dcef60dde8a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=69563546&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e3b2105510fb6d66f4853fbecc336ceb7423dd7642e8ea596e7c1b8d03e5efc6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70899090&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=cc6270dc4a6f6d62f79163b2496c1c5a200fa0b70d1665fa59be0edc5a6d0fcd
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da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade da floração no outono e no
inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As
sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em
casos de sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que
ocorra o atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no

mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem entregues
em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a conversão de milheiro
(1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter

validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

VALOR TOTAL: R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais).

 

LOTE 03

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 1.200 GRAMA

Semente de Balsamina Dobrada Sor�da, ou similar com caracterís�cas vegetavas semelhantes à
da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto periodismo, altura da planta, cor das

flores, volume de flores por planta, durabilidade da floração no outono e no inverno e mesma
quan�dade de unitária de sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão:
1. Apresentar índices de pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de sementes

abaixo dos índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que ocorra o
atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de

100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem entregues em
embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a conversão de milheiro (1.000

unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade
mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

R$1,289 R$1.546,80

VALOR TOTAL: R$ 1.546,80 (um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).
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LOTE 05

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 1.800 GRAMA

Semente de Caliopsis Elegans Bicolor, ou similar com caracterís�cas vegetavas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto periodismo,

altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade da floração no
outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por unidade grama –
unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza, germinação e vigor,
superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer compensação
em peso/unidade até que ocorra o atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues
em embalagens lacradas de no mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100

g, podendo também serem entregues em embalagens com até 5.000 unidades de
sementes, u�lizando a conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes
nuas, não pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA:

ISLA

R$ 0,882 R$1.587,60

VALOR TOTAL: R$ 1.587,60 (um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).

 

LOTE 07

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 300 GRAMA Semente de Celosia Plumosa Sor�da, ou similar com caracterís�cas vegetavas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto

periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade
da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por

unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de
pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos

índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que ocorra o
atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no
mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem

entregues em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a

R$7,755 R$2.326,50
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conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não
pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

VALOR TOTAL: R$ 2.326,50 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

 

LOTE 08

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 15.000 Und.

Semente de Celosia Plumosa Yukata Mixed, ou similar com caracterís�cas vegetavas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto periodismo,
altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade da floração
no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por unidade

grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza,
germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos índices,

deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento
percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de 100

miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem entregues em
embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a conversão de milheiro
(1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas (unid. Sem./g); e 3.

Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

R$0,589 R$8.835,00

VALOR TOTAL: R$ 8.835,00 (oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

 

LOTE 10

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 2.000 GRAMA Semente de Dália Unwins Anã Dobrada Sor�da/Dobrada Sor�da Anã, ou similar com
caracterís�cas vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de

R$3,424 R$6.848,00
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semeadura, foto periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por
planta, durabilidade da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de

unitária de sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1.
Apresentar índices de pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de

sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que
ocorra o atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas

de no mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também
serem entregues em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a

conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas
(unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

VALOR TOTAL: R$ 6.848,00 (seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

 

LOTE 11

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 70.000 Und.

Semente de Dianthus F1 Diamond Mix, ou similar com caracterís�cas vegetavas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto

periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade
da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por

unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de
pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos

índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que ocorra o
atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no
mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem

entregues em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a
conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não

pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: SAKATA

R$ 0,1384 R$9.688,00

VALOR TOTAL: R$ 9.688,00 (nove mil seiscentos e oitenta e oito reais).

 



06/07/2021 SEI/GDF - 63726138 - Ata de Registro de Preços

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72711088&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=357088461… 6/19

LOTE 12

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 500 GRAMA

Semente de Gailardia Dobrada Sor�da, ou similar com caracterís�cas vegetavas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto periodismo,

altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade da floração no
outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por unidade grama –
unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza, germinação e vigor,

superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer
compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento percentual solicitado); 2.
Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no
máximo de 100 g, podendo também serem entregues em embalagens com até 5.000

unidades de sementes, u�lizando a conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso
de sementes nuas, não pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1)

ano. MARCA: ISLA

R$1,968 R$984,00

VALOR TOTAL: R$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais).

 

LOTE 14

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 60.000 Und. Semente de Gomphrena globosa Gnome, ou similar com caracterís�cas vegetavas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto periodismo,

altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade da floração no
outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por unidade grama
– unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza, germinação e

vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer
compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento percentual solicitado); 2.
Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no
máximo de 100 g, podendo também serem entregues em embalagens com até 5.000

unidades de sementes, u�lizando a conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso

R$ 0,0719 R$4.314,00
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de sementes nuas, não pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1)
ano. MARCA: SAKATA

VALOR TOTAL: R$ 4.314,00 (quatro mil, trezentos e quatorze reais).

 

LOTE 16

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 500 GRAMA

Semente de Margarida Africana Sorda Dimorphoteca, ou similar com caracterís�cas
vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto

periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade
da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por
unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza,

germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos índices,
deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento

percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de 100
miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem entregues em

embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a conversão de milheiro
(1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas (unid. Sem./g); e 3.

Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

R$2,78 R$1.390,00

VALOR TOTAL: R$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais).

 

LOTE 17

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 1.000 GRAMA Semente de Petúnia Anã Compacta Sor�da, ou similar com caracterís�cas
vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura,

R$14,30 R$14.300,00
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foto periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta,
durabilidade da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária

de sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1.
Apresentar índices de pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de
sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até

que ocorra o atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens
lacradas de no mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g,

podendo também serem entregues em embalagens com até 5.000 unidades de
sementes, u�lizando a conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de

sementes nuas, não pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1)
ano. MARCA: ISLA

VALOR TOTAL: R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais).

 

LOTE 18

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

01 1.000 GRAMA

Semente de Petúnia F2 Sor�da, ou similar com caracterís�cas vegeta�vas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto
periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta,
durabilidade da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de

unitária de sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão:
1. Apresentar índices de pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos
de sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade

até que ocorra o atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em
embalagens lacradas de no mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de

100 g, podendo também serem entregues em embalagens com até 5.000
unidades de sementes, u�lizando a conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.)
para peso de sementes nuas, não pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade

mínima de um (1) ano. MARCA: TSV SEMENTES

R$6,79 R$6.790,00

VALOR TOTAL: R$ 6.790,00 (seis mil setecentos e noventa reais).
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LOTE 19

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 500 GRAMA

Semente de Petúnia Híbrida Sor�da, ou similar com caracterís�cas vegetavas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto

periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade
da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por

unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de
pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos

índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que ocorra o
atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no
mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem

entregues em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a
conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não

pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

R$12,37 R$6.185,00

VALOR TOTAL: R$ 6.185,00 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais).

 

LOTE 20

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 2.000 GRAMA Semente de Phlox Drummondi Anã Compacta Beauty Sorda, flor com pétalas de
bordas completas, ou similar com caracterís�cas vegetavas semelhantes à da
variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto periodismo, altura da
planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade da floração no

outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por unidade
grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza,

germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos índices,

R$9,966 R$19.932,00
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deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento
percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de

100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem
entregues em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a
conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não

pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

VALOR TOTAL: R$ 19.932,00 (dezenove mil, novecentos e trinta e dois reais).

 

LOTE 22

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

01 2.000 GRAMA

Semente de Phlox Drummondi Sordo/Chinha, flor com pétalas largas e de
bordas completas ou similar com caracterís�cas vegetavas semelhantes à
da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto periodismo,

altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade
da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de
sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1.

Apresentar índices de pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em
casos de sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer compensação em

peso/unidade até que ocorra o atendimento percentual solicitado); 2. Ser
entregues em embalagens lacradas de no mínimo de 100 miligramas – mg

e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem entregues em
embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a conversão

de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não
pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA:

ISLA

R$3,24 R$6.480,00

VALOR TOTAL: R$6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

 

LOTE 23



06/07/2021 SEI/GDF - 63726138 - Ata de Registro de Preços

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72711088&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=35708846… 11/19

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 3.300 GRAMA

Semente de Sálvia Anã Vermelha/Bola de Fogo Vermelha/Alegria de Jardim, ou
similar com caracterís�cas vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var

solicitada (época de semeadura, foto periodismo, altura da planta, cor das flores,
volume de flores por planta, durabilidade da floração no outono e no inverno e
mesma quan�dade de unitária de sementes por unidade grama – unid. Sem./g).

As sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza, germinação e vigor,
superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer
compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento percentual
solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de 100

miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem entregues
em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a conversão de
milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas (unid.

Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

R$7,869 R$25.967,70

VALOR TOTAL: R$ 25.967,70 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos).

 

LOTE 25

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL R$

01 1.000 GRAMA Semente de Salvia Splendens Anã/Flor-de-Cardeal, ou similar com caracterís�cas
vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto

periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade
da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por

unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de
pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos

índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento
percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de

100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem entregues
em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a conversão de

R$8,15 R$8.150,00
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milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas (unid.
Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

VALOR TOTAL: R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais).

 

LOTE 27

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 1.000 GRAMA

Semente de Sunflower Sunspot Dwarf (Girassol Anão de Jardim), ou similar com
caracterís�cas vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de
semeadura, foto periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por
planta, durabilidade da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de

unitária de sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1.
Apresentar índices de pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de

sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que
ocorra o atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas

de no mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também
serem entregues em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a

conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas
(unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

R$0,999 R$999,00

VALOR TOTAL: R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais).

 

LOTE 29

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

01 571.000 Und. Semente de Tagete Dwarf Crested French Marigold Bonanza GOLD, ou similar
com caracterís�cas vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada

(época de semeadura, foto periodismo, altura da planta, cor das flores, volume

R$0,05459 R$31.170,89
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de flores por planta, durabilidade da floração no outono e no inverno e mesma
quan�dade de unitária de sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As

sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza, germinação e vigor,
superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer
compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento percentual
solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de 100

miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem entregues
em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a conversão de
milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas (unid.

Sem./g); 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: BALL

VALOR TOTAL: R$ 31.170,89 (trinta e um mil, cento e setenta reais e oitenta e nove centavos).

 

LOTE 30

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 571.000 Und.

Semente de Tagete Dwarf Crested French Marigold Bonanza BEE, ou similar com
caracterís�cas vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de
semeadura, foto periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por
planta, durabilidade da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de

unitária de sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1.
Apresentar índices de pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de
sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até

que ocorra o atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens
lacradas de no mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo

também serem entregues em embalagens com até 5.000 unidades de sementes,
u�lizando a conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas,
não pele�zadas (unid. Sem./g); 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: BALL

R$0,0559 R$31.918,90

VALOR TOTAL: R$31.918,90 (trinta e um mil, novecentos e dezoito reais e noventa centavos).
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LOTE 31

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 571.000 Und.

Semente de Tagete Dwarf Crested French Marigold Bonanza ORANGE, ou similar
com caracterís�cas vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época

de semeadura, foto periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores
por planta, durabilidade da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade
de unitária de sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão:
1. Apresentar índices de pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de

sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até
que ocorra o atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens
lacradasde no mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo

também serem entregues em embalagens com até 5.000 unidades de sementes,
u�lizando a conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas,
não pele�zadas (unid. Sem./g); 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: BALL

R$0,0559 R$31.918,90

VALOR TOTAL: R$ 31.918,90 (trinta e um mil, novecentos e dezoito reais e noventa centavos).

 

LOTE 33

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL R$

01 40.000 Und. Semente de Torenia F1 Lile Kiss mix, ou similar com caracterís�cas vegetavas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto

periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade
da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por

unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de
pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos

índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que ocorra o
atendimento percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no

R$0,245 R$9.800,00
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mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem
entregues em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a
conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não

pele�zadas (unid. Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

VALOR TOTAL: R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

 

LOTE 34

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 800 GRAMA

Semente de Vinca Rosea Mixed (Catharanthus roseus), ou similar com caracterís�cas
vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, foto

periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade
da floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por

unidade grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de
pureza, germinação e vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos

índices, deverá ocorrer compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento
percentual solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de

100 miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem entregues
em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a conversão de
milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas (unid.

Sem./g); e 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

R$7,44 R$5.952,00

VALOR TOTAL: R$5.952,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

 

LOTE 36

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO
R$ VALOR TOTAL R$
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01 9.500 GRAMA Semente de Zinnia Californian Giant (Zinnia Gigante da Califórnia),ou similar
com caracterís�cas vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada

(época de semeadura, foto periodismo, altura da planta, cor das flores, volume
de flores por planta, durabilidade da floração no outono e no inverno e mesma

quan�dade de unitária de sementes por unidade grama – unid. Sem./g). As
sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza, germinação e vigor,

superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer
compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento percentual
solicitado); 2. Ser entregues em embalagens lacradas de no mínimo de 100

miligramas – mg e/ou no máximo de 100 g, podendo também serem entregues
em embalagens com até 5.000 unidades de sementes, u�lizando a conversão de
milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas, não pele�zadas (unid.

Sem./g); 3. Disposição de cores/variedades: 1.500 gramas de sementes da
cor/variedade Orange (laranja), 5.000 gramas de sementes da cor/variedade

Red (vermelha) e 3.000 gramas de sementes da cor/variedade Yellow (amarela);
e 4. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: ISLA

R$1,449 R$13.765,50

VALOR TOTAL: R$13.765,50 (treze mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

 

LOTE 39

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 571.000 Und. Semente de Tagete Dwarf Anemone Marigold French Durango TANGERINE, ou similar com
caracterís�cas vegetavas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura,
foto periodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, durabilidade da
floração no outono e no inverno e mesma quan�dade de unitária de sementes por unidade
grama – unid. Sem./g). As sementes deverão: 1. Apresentar índices de pureza, germinação e

vigor, superiores a 90% (em casos de sementes abaixo dos índices, deverá ocorrer
compensação em peso/unidade até que ocorra o atendimento percentual solicitado); 2. Ser

entregues em embalagens lacradas de no mínimo de 100 miligramas – mg e/ou no máximo de
100 g, podendo também serem entregues em embalagens com até 5.000 unidades de

R$0,0559 R$31.918,90
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sementes, u�lizando a conversão de milheiro (1.000 unid. Sem.) para peso de sementes nuas,
não pele�zadas (unid. Sem./g); 3. Ter validade mínima de um (1) ano. MARCA: BALL

VALOR TOTAL: R$31.918,90 (trinta e um mil novecentos e dezoito reais e noventa centavos).

 

LOTE 41

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 20.000 Und.

Estacas enraizadas de Petúnia ColorRush Pink (Petúnia x hibrida), embalagens: bandeja
com 120 estacas enraizadas, propágulos com no mínimo 24 cm de altura, prontos para o
plano. As estacas deverão possuir caracterís�cas fisiológicas que permitam sucesso em

seu cul�vo e ter qualidade. MARCA: BALL

R$1,649 R$32.980,00

VALOR TOTAL: R$32.980,00 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais).

 

VALOR TOTAL DA ATA: R$317.428,69  (Trezentos e dezessete mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e nove 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
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DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP:

JOÃO DA SILVA MENDONÇA

 

Atos Cons�tu�vos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 62070140 p. 7 e 8) e

Outorga de poderes: Procuração (Doc. SEI/GDF nº 62070140 p. 30)

Documento assinado eletronicamente por JOÃO DA SILVA MENDONÇA, Usuário Externo, em
25/06/2021, às 16:03, 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
28/06/2021, às 18:43, 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 29/06/2021, às 10:52, 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= 63726138 código CRC= 5197D5B3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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