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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 020/2021 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), e a Decisão da Diretoria Execu�va da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 63266592), com amparo na proposta apresentada (Doc. SEI/GDF nº 62113160), 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 02

EMPRESA FORNECEDORA: BC AGRO COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI EPP, CNPJ: 29.220.447/0001-58, INSCR. EST. 258.534.052 (Doc.SEI/GDF nº 62112974 p. 7)

REPRESENTANTE LEGAL: JAMES WERNER HEESCH.

ENDEREÇO: BR470 – KM140 – Nº5350 – Bairro Valada Itoupava em Rio do Sul/SC, CEP: 89.162.875, TEL: (47)3522-2278, E-MAIL: societario@ideal.cnt.br

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 300 GRAMA Semente de Amaranthus Globular (perpétua), ou similar com caracterís�cas vegeta�vas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, fotoperiodismo,

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,

ISLA R$11,44 R$3.432,00

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=70945988&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=50c6eab1cc4f973dbdb16ca364726b8bc542fde9e7fd9fe93afa89a6b2e0879f
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=70945789&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5bb3313be7fa7cef7a305c35b7903799ad96a743c8b3eee19c22539fd1a89540
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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 e qualidade equivalente

ou superior às marcas: ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

VALOR TOTAL: R$ 3.432,00 (três mil quatrocentos e trinta e dois reais).

 

LOTE 04

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 5000 Und.

Semente de Begonia F1 híbrido Senator Mix (Begonia semperflorens), ou similar com
caracterís�cas vegeta�vas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de

semeadura, fotoperiodismo, 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 e qualidade

equivalente ou superior às marcas: ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

 BALL R$0,08 R$400,00

VALOR TOTAL: R$400,00 (quatrocentos reais).

 

LOTE 06

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$
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01 15000 Und. Semente de Capsicum F1 Treasures Red, ou similar com caracterís�cas vegeta�vas semelhantes à
da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, fotoperiodismo, 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 e
qualidade equivalente ou superior às marcas: ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

 BALL R$0,52 R$7.800,00

VALOR TOTAL: R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

 

LOTE 15

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 2000 Und.

Semente de Impa�ens F1 Híbrido Carnival Mixed (Impa�ens walleriana), ou similar com
caracterís�cas vegeta�vas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura,

fotoperiodismo, 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 e qualidade equivalente ou superior às marcas: ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

 BALL R$0,12 R$240,00

VALOR TOTAL: R$240,00 (duzentos e quarenta reais).
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LOTE 24

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 2500 GRAMA

Semente de Salvia Farinacea Azul, ou similar com caracterís�cas vegeta�vas
semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura, fotoperiodismo,

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 e qualidade equivalente ou superior às marcas: ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL

ISLA R$16,87 R$42.175,00

VALOR TOTAL: R$42.175,00 (quarenta e dois mil cento e setenta e cinco reais).

 

LOTE 26

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 2000 GRAMA

Semente de Sálvia Splendens Carabinieri/Carabiniere Scarlet, ou similar com caracterís�cas
vegeta�vas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura,

fotoperiodismo, 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 e qualidade equivalente ou

superior às marcas: ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

ISLA R$8,49 R$16.980,00
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VALOR TOTAL: R$16.980,00 (dezesseis mil novecentos e oitenta reais).

 

LOTE 28

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 1500 GRANA

Semente de Tagete Alta / Cravo-da-Índia, ou similar com caracterís�cas vegeta�vas semelhantes
à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura fotoperiodismo, 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 e

qualidade equivalente ou superior às marcas: ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

ISLA R$1,28 R$1.920,00

VALOR TOTAL: R$1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais).

 

LOTE 32

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 571000 Und. Semente de Tagete Dwarf Crested French Marigold Bonanza SPRY, ou similar com caracterís�cas
vegeta�vas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura,

fotoperiodismo, 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

ISLA R$0,05 R$28.550,00
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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 e qualidade equivalente ou superior às marcas:

ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

VALOR TOTAL: R$28.550,00 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta reais)

 

LOTE 35

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 2500 GRAMA

Semente de Zinnia Californian Giant Mixed (Zinnia Gigante da Califórnia Sor�da), ou similar com
caracterís�cas vegeta�vas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura,

fotoperiodismo, 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 e qualidade equivalente ou superior às marcas:
ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

ISLA R$1,14 R$2.850,00

VALOR TOTAL: R$2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).

 

LOTE 37

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 4500 GRAMA Semente de Zinnia Californian Giant (Zinnia Gigante da Califórnia),ou similar com caracterís�cas
vegeta�vas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura,

ISLA R$1,38 R$6.210,00
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fotoperiodismo, 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: 2.500 gramas de sementes da cor/variedade Rose

(rosa) e 2.000 gramas de sementes da cor/variedade White (branca); e 4. Ter validade mínima de
um (1) ano e qualidade equivalente ou superior às marcas: ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

VALOR TOTAL: R$6.210,00 (seis mil duzentos e dez reais).

 

LOTE 38

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 571000 Und.

Semente de Tagete Dwarf Anemone Marigold French Durango GOLD, ou similar com
caracterís�cas vegeta�vas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura,

fotoperiodismo, 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 e qualidade equivalente ou superior às marcas:

ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

ISLA R$0,05 R$28.550,00

VALOR TOTAL: R$28.550,00 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta reais).
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LOTE 40

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 571000 Und.

Semente de Tagete Dwarf Anemone Marigold French Durango RED, ou similar com
caracterís�cas vegeta�vas semelhantes à da variedade/cul�var solicitada (época de semeadura,

fotoperiodismo, 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 e qualidade equivalente ou superior às marcas:

ISLA, FELTRIN, SAKATA ou BALL.

ISLA R$0,05 R$28.550,00

VALOR TOTAL: R$28.550,00 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta reais).

 

VALOR TOTAL DA ATA: R$167.657,00 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais).                                                                                                               
  

 

 
                 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

BC AGRO COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI ME EPP:

JAMES WERNER HEESCH
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Atos Cons�tu�vos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 62112974 p. 30, 64684121) e

Outorga de Poderes: Procuração (Doc. SEI/GDF nº 62112974 pags. 52 a 56)

 

Documento assinado eletronicamente por JAMES WERNER HEESCH, Usuário Externo, em
28/06/2021, às 07:45, 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 18:44, 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= 63825062 código CRC= 6BBE5401.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

 

00112-00031162/2020-10 Doc. SEI/GDF 63825062

Criado por 84000020323, versão 39 por 84000749508 em 25/06/2021 15:43:50.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70945789&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5bb3313be7fa7cef7a305c35b7903799ad96a743c8b3eee19c22539fd1a89540
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=73775125&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=1efd7af38cac366b85518cdcae11aaccc21bb3e40029016b0f0167a89b3623ce
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70945789&id_procedimento_atual=58656517&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5bb3313be7fa7cef7a305c35b7903799ad96a743c8b3eee19c22539fd1a89540

