ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO,NA FORMA PRESENCIAL,TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM
PREGÃO PRESENCIAL N" 024/2022

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs,

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná,
reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH

MALINSKI,e equipe de apoio, ANA SARA WELTER, designados conforme Portaria

n*^ 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2022 DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos, acessórios e
mudas para paisagismo tais como: flores, folhagens, arbustos, árvores frutíferas,
grama e ervas condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagens para
revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, tendo como
valor máximo a importância de R$ 142.116,95 (cento e quarenta e dois mil cento e
dezesseis reais com noventa e cinco centavos). Abertos os trabalhos, foi credenciado

o representante da empresa: RENITO VOGT ME, o Sr. Renito Vogt. Dando
continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao
final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão

ao disposto na mesma. Na sequencia, foram abertos os envelopes contendo as
propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram
devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e
condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços
ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram

consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa
subsequente:
RENITO VOGT

Lote

Item

1

1

ProdutÒ/Serviço
Grama preta
(Ophiopogon
japonicus)

Marca

Modelo

Unidade

Quantidade Preço

Preço total

RENITO

RENITO
VOGT

BAN

50,00

1.000,00

VOGT

acondicionadas em

bandejas com
dimensões 40 X 25

cm, com altura das
mudas entre 05 a

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N"024/2022

20,00

10 cm.

Mudas de flor

IRENITO

Cravina (Dianthus

RENITO

'OGT

VOGT

Mudas de flor

iRENITO

Petúnia (Petúnla

VOGT

RENITO
VOGT

BAN

50.00

21,50

1.075.00

BAN

50.00

22,50

1.125.00

30,00

25.00

750,00

chinensis)
condicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com

altura entre 10 cm a|
25 cm, plantas nas
cores mix..

sp). acondicionadosi
em bandejas com
15 mudas, plantas
prontas para
transplantar em
locai, definitivo com
altura entre 10 cm

a 20 cm , plantas
nas cores mix.

Mudas de flor

[RENITO [RENITO

Calêndula

'OGT

BAN

/OGT

(Calenduia

pfficinalis),
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para

transplantar em

local definitivo, com

altura entre 10 cm a|
15 cm. nas cores

[amarelo e laranja.
Mudas de flor de

RENITO

RENITO

mel (Lobularia
marítima),

VOGT

VOGT

BAN

30,00

21,00

630.00

50,00

25,00

1.250.00

acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantarem

local definitivo, com

altura entre 05 cm a|
10 cm, nas cores
branca.

Mudas de flor Viola IRENITO [RENITO

F1 (viola tricolor), [VOGT

BAN

/OGT

acondicionados em

bandejas com 15

mudas, plantas
prontas para

transplantar em
local definitivo, com
altura entre 10 cm a
15 cm , nas cores
mix.
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lobélia {lobélia
erinus),

VOGT

VOGT

acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantarem
local definitivo, com
altura entre 05 cm a

Ho cm, na cor azul.
Mudas de flor boca RENITO

RENITO lUN

de leâo

VOGT

40,00

21,00

840,00

RENITO IRENITO IBAN
IVOGT
IVOGT

80 00

25 00

2.000,00

iMüdas de flor vinca iRENITO IRENITO IBAN
(Catharanthus
IVOGT
VOGT

50 00

24,00

.200,00

50,00

22.50

60,00

25.00

VOGT

(Antirrhinum
majus),
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantarem
local definitivo, com
altura entre 10 cm a

20 cm , nas cores
mix.

Mudas de flor

Lantana (Lantana
camara),
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 10 cm a

15 cm , nas cores
mix.

Ho

roseus)
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 10 cm a

15 cm , nas cores
mix.

|11

Mudas de flor

RENITO

RENITO IBAN

tagetes (Tagetes

VOGT

VOGT

1

125,00

erecta),
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em

local definitivo, com
altura entre 10 cm ai
15 cm , nas cores
mix.

112

iMudas de flor onze IRENITO
horas (Portulaca

Igrandiflora),

[VOGT

RENITO IBAN
VOGT
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1

500,00

acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantarem
local definitivo, com

altura entre 10 cm al
15 cm , nas cores
mix.

|13

iMudasdeflorsaívIalRENITO

(Salvia splendens), |V0GT

RENITO

BAN

40,00

25,00

1.000,00

UN

40,00

25,00

1.000,00

VOGT

acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantarem

local definitivo, com
altura entre 10 cm a

15 cm, nas cores
azul e vermelha.

|14

Mudas de flor

RENITO
VOGT

cineraria

RENITO
VOGT

(Jacobaea
marítima), mudas
deverão estar
acondicionadas em

embalagem
plástico, sistema
radicular bem
desenvolvido

prontas para
transplantar em
local definitivo, com

altura entre 15 cm a|
20 cm .

115

Mudas de flor
verbena (Verbena
hybrida),

IRENITO

RENITO

IVOGT

VOGT

BAN

40,00

25,00

.000,00

UN

600,00

14,00

8.400,00

acondicionados em

bandejas com 15

mudas, plantas
prontas para

transplantar em
local definitivo, com
altura entre 10 cm a

15 cm , nas cores
mix.

|16

Mudas de lavanda IRENITO

IvOGT

(Lavandula
dentata), mudas

RENITO
VOGT

deverão estar
acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
bem desenvolvido

prontas para

transplantar em
local definitivo, com
altura entre 10 cm a
15 cm .

117

iMudas de flor falsa IRENITO

lerica (Cuphea

IvOGT

RENITO

BAN

VOGT
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gracilis),
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com

altura entre 15 cm a|
20 cm , nas cores
mix.

[18

Mudas de flor

RENITO

líriope (Lírlope

VOGT

RENITO
VOGT

UN

200.00

4,00

800.00

10,00

2.500.00

muscari), as mudas
deverão estar
acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular

bem desenvolvido

prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 25 cm
a 30 cm.

|19

Mudas de flor

IRENITO iRENITO

gerânios pendentes|vOGT

UN

250.00

/OGT

{Pelargonium
peltatum),
acondicionado em

saco plástico ou em,
vasos plásticos de

725ml , plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com

altura entre 25 cm a|
30 cm , nas cores
mix.

|20

iMudas de flor

RENITO

clorofito

VOGT

IRENITO

UN

300,00

P.OO

1,500.00

fOGT

(Chiorophytum
comosum). as
mudas deverão
esta

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
bem

desenvolvido.com
altura entre 25 cm
a 30 cm.

|21

Mudas de flor ixora RENITO RENITO

(Ixora coccinea), as|V0GT

IvOGT

UN

mudas deverão
estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
bem

desenvolvido.com
altura entre 20 cm
a 25 cm.

1

22

Mudas de flor

RENITO
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RENITO

BAN

024/2022

350.00

8,00

2.800.00

Begôninha -

VOGT

^OGT

(Begonia
semperflorens)
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantarem
local definitivo, com
altura entre 10 cm a

15 cm , nas cores
mix.

Mudas de flor

RENITO

RENITO

Kalanchoe

VOGT

VOGT

UN

400,00

6,50

2.600.00

90,00

12,00

1.080,00

Kalanchoe

blossfeldiana)
acondicionados em

sacos plástico,

plantas prontas
para transplantar

em local definitivo,
com altura entre 15

cm a 20 cm , nas
cores mix.

Mudas de flor

RENITO

azaleia

VOGT

(Rhododendron

simsii), as mudas
deverão estar
acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
bem desenvolvido
com altura entre 25
30 cm.

Mudas de flor
perpetua

RENITO

30,00

23,50

705,00

VOGT

Gomphrena
obosa)
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
ocal definitivo, com

tura entre 15 cm ai
20 cm , nas cores
mix.

Mudas de flor

RENITO

margarida

VOGT

'Leucanthemum

vulgare)
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para

transplantar em

local definitivo, com

BAN

30,00

750,00

altura entre 15 cm
20 cm

Mudas de flor mini

RENITO
VOGT

margaridas (Bellís
annua)

RENITO

50,00

25,00

1.250,00

VOGT

acondicíonados em

bandeja com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantarem
local definitivo, com
altura entre 15 cm
20 cm . nas cores
Mudas de flor

=?ENITO

RENITO

euforbia/hiphop

VOGT

VOGT

80,00

400.00

(Euphorbia
graminea), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
bem

desenvolvido.com
altura acima de 30
cm

Mudas de flor mini

'zinia (Zinnia sp)

RENITO
VOGT

VOGT

RENITO
VOGT

VOGT

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

RENITO

30.00

29.00

870,00

50,00

36,00

1.800.00

30,00

25,00

acondicíonados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em

local definitivo, com
altura entre 15 cm a

20 cm , nas cores
mix

Mudas de flor
agapanthus

RENITO

(Agapanthus
africanus) as
mudas deverão
estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
bem

desenvolvido.com
altura acima de 25
cm em cores mix.

Mudas de Orquídea
Bambu (Arundina
graminifolia) as
mudas deverão
estar

acondicionadas em

embalagem
plástica, sistema
radicular bem
desenvolvido

(mudas com raízes
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750,00

enoveladas nâo

serão aceitas),
altura mínima de 01
metro de altura
32

Mudas de

RENITO

Podocarpos
(Podocarpus), as

IVOGT

RENITO
VOGT

UN

100,00

29,75

2.975,00

mudas deverão
estar acondicionada

em saco plástico,
sistema radicular
bem desenvolvido
com altura mínima
1,5m.

33

Mudas de

Espirradeíra

RENITO

IvOGT

IRENITO

UN

80,00

30,00

2.400,00

'OGT

(Nerium oleander)
as mudas deverão
estar

Acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
3em desenvolvido
mudas com raízes
enoveladas nâo

serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência de
macro e

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das
folhas das mudas
com altura mínima
metros de altura

em cores mix).
34

Mudas de arvoreta RENITO IRENITO
Jasmim manga
VOGT
fOGT
lumeria rubra) as
mudas deverão
esta

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
Dem desenvolvido

mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência de
macro e

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das
folhas das mudas
com altura mínima

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP

024/2022

UN

80,00

40,00

3.200,00

50 cm de altura em

[cores míx).

135 [Mudas de arvore [RENITO
Cerejeira japonesa
(Prunus serrulata)

'OGT

RENITO

UN

150,00

40.00

6,000,00

VOGT

as mudas deverão
estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
bem desenvolvido

(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência de
macro e

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das
folhas das mudas
com altura mínima
1,5 metros de
altura, em cores

Jmix).
136

Mudas de
Buganvile

RENITO

RENITO

VOGT

VOGT

UN

60,00

40,00

2.400,00

(Bougainvillea) as
mudas deverão
estar acondicionad

em saco plástico,
sistema radicular

bem desenvolvido

(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência de
macro e

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das

folhas das mudas).
Para desenvolver
ela de maneira

arbustiva com as

podas em dia, de
maneira que crie
uma copa bem
desenvolvida com
cautele de diâmetro

mínimo de caule 04
cm e altura mínima
de 01 metro em
cores mix.

137

iMudas de
Buganvile

RENITO
VOGT

RENITO

UN

VOGT

(Bougainvillea sp)
as mudas deverão
estar a

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N"024/2022

30,00

40,00

.200,00

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular

bem desenvolvido
(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência de
macro e

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das

folhas das mudas,
para ser cultivadas

como trepadeira

(indução) com
altura mínima de 01
metro nas cores

138

mix).
Mudas de flor

Russelia (Russelia
equisetiformis) as

RENITO

RENITO

VOGT

VOGT

UN

60,00

25,00

1.500,00

mudas deverão
estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
bem desenvolvido

(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), com

altura entre 0,60 cm|
a 0,90 cm nas
cores amarela e
vermelha.

139

Muda Gardênia

RENITO
VOGT

(Gardênia

RENITO

UN

60,00

25,00

.500,00

VOGT

pasminoldes) as

[mudas deverão
estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular

bem desenvolvido

(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), com
altura mínima de 50,
cm a 70 cm.

|40

Muda de arvore

RENITO

Neve da montanha VOGT
e/ou cabeleira de

RENITO

UN

VOGT

velho (Euphorbia

leucocephala) as
mudas deverão
estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular

Jbem desenvolvido

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2022

50,00

30,00

.500,00

(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), com
altura mínima de 01
metro a 1,20
metros.

|41

I Mudas de Raphis

RENITO
VOGT

(Rhapis exceísa),

IRENITO

UN

20,00

25,00

500,00

/OGT

as mudas deverão
estar

acondicionadas em

embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvido

(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), com
no mínimo de 03
hastes e altura
mínima de 60 cm
de altura.

142

iMudas de
Zamioculca
Zamiocuícas

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

UN

20,00

60,00

.200,00

Zamifloia), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em

embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvoívidos(mud
as com raízes

enoveladas não

serão aceitas), com

ho mínimo de 05
haste e altura
mínima de 60 cm
de altura.

143

Mudas de LeiaRubra -(Leea

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

UN

15,00

52,00

780,00

rubra), as mudas
deverão estar
acondicionadas em

embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvidos(mud
as com raízes

enoveladas não

serão aceitas), com
altura minina de 50
cm de altura com

Icopada formada.
144

iMudas de Pacova

RENITO

(Philodendron

VOGT

RENITO
VOGT

UN

martianum

Filodendro), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N°024/2022

15,00

50,00

750,00

embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvido

(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), com
altura minina de 40
cm de altura.
45

Mudas de arbusto

RENITO

RENITO

irisine (Iresine

VOGT

VOGT

BAN

50.00

34,98

1.749,00

UN

10,00

100,00

1.000,00

herbstii 'Carnaval')
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
Drontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 15 cm a
20 cm .
46

^uda de Bambu

RENITO

RENITO

Mossô

VOGT

VOGT

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

UN

10,00

62,00

620,00

Mudas de palmeira RENITO

RENITO

UN

15,00

60,00

Camadorea-

900,00

VOGT

Phyllostachys
pubescens), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em

embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvoivídos(mud
as com raízes

enoveladas não

serão aceitas),
seguindo os critério
e amadurecimento
dos bambus em
vaso. altura

mínima de 1.5
metro de altura bem
olhado.
47

Mudas Pata de
elefante

(Beaucarnea
recurvata), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em

embalagem
Dlástica, sistema
radicular bem

esenvolvidos(mud
as com raízes

enoveladas não

serão aceitas),
altura mínima de 60
cm de altura.
48

VOGT

elegante
Chamaedorea

elegans), as mudas
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A

deverão estar
acondicionadas em

embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvidos{muc
as com raízes

enoveladas não

serão aceitas),
altura mínima de 50
cm de altura.
49

Mudas de arvore
Murta de cheiro

RENITO

VOGT

RENITO
VOGT

UN

80,00

37,75

3.020,00

1,5m (Myrtus), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
bem desenvolvido

(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência de
macro e

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das

folhas das mudas).

50

Mudas de árvore
Chuva de ouro

RENITO
VOGT

RENITO

UN

80,00

30,00

L400,00

VOGT

1,5m (Cassia
excelsa), as mudas
deverão estar
acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicular
Dem desenvolvido
mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

deficiência de
macro e

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das

folhas das mudas).

51

Mudas de Hibisco
Hibiscus rosa-

RENITO

RENITO

VOGT

VOGT

UN

60,00

25,00

1

500,00

Jiinensis), as mudas
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Página,!

deverão estar
acondicionadas em

embalagem
plástica, sistema
radicuiar bem
desenvolvidos

(mudas com raízes
enoveíadas não

serão aceitas),

altura mínima de 801
cm de altura

|52

iMudas de Palmeira IRENITO
família ou areca
IVOGT
(Dypsis iutescens),

RENITO
VOGT

UN

50,00

53,00

2.650,00

80,00

25.00

2.000,00

15,00

150.00 2.250,00

as mudas deverão
estar

acondicionadas em

embalagem
plástica, sistema
radicuiar bem

desenvolvidos(mud
as com raízes

enoveíadas não

serão aceitas), com
no mínimo de 06
haste e altura
mínima de 60 cm
de altura.

153

iMudas de

RENITO

Estreiítcia ou Ave

VOGT

RENITO
VOGT

UN

do

Paraíso(Streiitzia
reginae) as mudas
deverão estar
acondicionadas em

embalagem
plástica, sistema
radicuiar bem

desenvolvidos(mud
as com raízes

enoveíadas não

serão aceitas),

altura mínima de 50|
cm de altura.

154

Mudas de Palmeira iRENITO

RENITO

rabo de raposa

VOGT

VOGT

(Wodyetia bifurcata)|

UN

as mudas deverão
estar

acondicionadas em

embalagem
plástica, sistema
radicuiar bem

desenvolvidos(mud
as com raízes

enoveíadas não

serão aceitas),
altura mínima de

|l,50 metro de altural
155

IMudas de Maça
Julieta (Maius X
[domestica)

IRENITO
'OGT

RENITO

UN

VOGT
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80,00

25.00

2.000,00

lenxertada fatores
de qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

'desenvolvido
(saindo fácil da

embalagem sem

destorroar); raiz
principal sem

'defeitos; parte
aérea bem

formada: ramos
laterais

uniformemente

distribuídos; folhas
com coloração e
formação normais:
isenção de
doenças,
apresentando

floração ou com
frutos em

desenvolvimento,
apresentando
diâmetro de colo

mínimo de 4 cm;
altura mínima da

primeira bifurcaçâo
de 1,50 m,

Mudas de Goiaba

IRENITO

tailandesa (Psidium |vOGT

RENITC

60.00

35.00

2.100.00

VOGT

guajava)
enxertadas fatores

de qualidade de
mudas: sistema
radicular bem
desenvolvido

(saindo fácil da

embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem

defeitos; parte
aérea bem

formada; ramos
laterais

uniformemente

distribuídos; folhas
com coloração e
formação normais
isenção de
doenças.

[Apresentando
floração ou com
frutos em
desenvolvimento

Apresentando
diâmetro de colo

mínimo de 4 cm,
altura mínima da

primeira bifurcaçâo
de 1,50 m.

57

[Mudas de Larania RENITÕ RENITO UN
.500,00
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Valência (Citrus
sinensis L Osb)

VOGT

VOGT

enxertada fatores

de qualidade de
mudas: sistema
radicular bem
desenvolvido

(saindo fácil da
embalagem sem

destorroar): raiz
principal sem

defeitos: parte
aérea bem

formada; ramos
laterais

uniformemente

distribuídos; folhas
com coloração e

formação normais;
isenção de
doenças.
Apresentando
floração ou com
frutos em
desenvolvimento.

Apresentando
diâmetro de colo

mínimo de 3 cm;
altura mínima da

primeira bifurcação
de 1,20 m.

158

Mudas de
Tangerina Ponkan

RENITO

RENITO lUN

VOGT

VOGT

(Citrus spp)
enxertada fatores

de qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

desenvolvido

(saindo fácil da
embalagem sem

destorroar); raiz
principal sem

defeitos; parte
aérea bem

formada; ramos
laterais

uniformemente

distribuídos; folhas

com coloração e

formação normais;
isenção de
doenças.
Apresentando

floração ou com
frutos em

desenvolvimento.

Apresentando
diâmetro de colo

mínimo de 03 cm;
altura mínima da

Iprimeíra bifurcação
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80.00

22,75

1.820,00

de 1,20 m.
59

Mudas de Mexerica RENITO

RENITO

do Rio {Citrus
deliciosa)

VOGT

VOGT

UN

100,00

25,00

2.500,00

enxertadas fatores

de qualidade de
mudas: sistema
radícular bem
desenvolvido

(saindo fácil da
embalagem sem

destorroar); raiz
principal sem

defeitos; parte
aérea bem

formada; ramos
laterais

uniformemente

distribuídos: folhas
com coloração e

formação normais;
isenção de
doenças.
Apresentando
floração ou com
frutos em

desenvolvimento.

Apresentando
diâmetro de colo

mínimo de 3 cm;
altura mínima da

primeira bifurcação
de 1,20 m.
60

Mudas de Limão

RENITO

RENITO

taiti (Citrus x
atifolia)enxertadas,

VOGT

VOGT

atores de

qualidade de
mudas: sistema
radícular bem
esenvolvido

saindo fácil da

embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem
defeitos; parte
aérea bem

formada; ramos
laterais

uniformemente

distribuídos; folhas

com coloração e
formação normais;
isenção de
doenças.
Apresentando
floração ou com
frutos em

desenvolvimento,

presentando
âmetro de colo

mínimo de 03 cm;
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UN

90,00

22,75

!.047,50

altura mínima da

primeira bifurcaçâo
de 1,20 m.
61

Mudas de Acerola

{Malplghia
emarginata)

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

UN

80,00

25,00

2.000,00

enxertada, fatores

de qualidade de
mudas; sistema
radicular bem

desenvolvido
saindo fácil da

embalagem sem

destorroar); raiz
principal sem

defeitos; parte
aérea bem

formada; ramos
laterais

uniformemente

distribuídos; folhas
com coloração e

formação normais;
isenção de
doenças.
Apresentando
oração ou com
rutos em

desenvolvimento.

Apresentando
iâmetro de colo

mínimo de 3 cm;
altura mínima da

primeira bifurcaçâo
de 1,20 m.
62

Mudas de Pera

(Pyrus) enxertada
atores de

qualidade de
mudas; sistema
radicular bem
desenvolvido
saindo fácil da

mbaíagem sem
estorroar); raiz
principal sem

defeitos; parte
aérea bem

ormada; ramos
aterais

uniformemente

istribuídos; folhas
com coloração e

formação normais;
isenção de
doenças.
Apresentando
loraçâo ou com
frutos em
desenvolvimento.

Apresentando
diâmetro de colo

RENITO

RENITO

VOGT

VOGT

UN

70,00

25,00

1

750,00

mínimo de 3 cm;
laltura mínima da

primeira bifurcaçâo
de 1,20 m.
Mudas de erva
condimentar salsa

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

50,00

50,00

2.500,00

50,00

29,00

1.450,00

300,00

,00

(Petroselinum
crispum),
acondicionados em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para

transplantar em
local, definitivo com
'altura entre 10 cm a
15 cm.

Mudas de erva

RENITO

RENITO

condimentar

VOGT

VOGT

cebolinha (Allíum
fistulosum),
acondicíonado em

bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local, definitivo com
altura entre 10 cm a
15 cm.

Mudas de erva
condimentar salvia

RENITO
VOGT

RENITO

1.500,00

VOGT

(Salvia officinalis),
fatores de

qualidade de
mudas: sistema
radicular bem
desenvolvido

(saindo fácil da

embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem

defeitos; parte
aérea bens

plantas prontas
para transplantar
em local definitivo

|com altura entre
cm a 20 cm,

Mudas de erva
condimentar

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

manjericâo
(Ocimum basilicum
L.), fatores de
qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

desenvolvido

(saindo fácil da

embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem

defeitos; parte
aérea bens
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300,00

1.500.00

plantas prontas
para transplantar
em local definitivo
com altura entre 10
cm a 20cm.

Mudas de erva

RENITO

condimentar
alecrim

OGT

RENITO

300,00

1.500,00

VOGT

(Rosmarinus
officinalis L,
fatores de

qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

desenvolvido

(saindo fácil da

embalagem sem

'destorroar); raiz
principal sem

defeitos: parte
aérea bens, plantas
prontas para
transplantarem
local definitivo com

altura entre 10 cm a
20 cm.

Mudas de erva

RENITO

RENITO

condimentar

VOGT

VOGT

300,00

.500.00

orégano (Origanum
vulgare L), fatores
de qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

desenvolvido

(saindo fácil da

embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem

defeitos; parte
aérea bens, plantas
prontas para

transplantar em
local definitivo com
altura entre 10 cm a
20 cm

Mudas de erva
condimentar

RENITO
OGT

RENITO
VOGT

'tomilho (Thymus
vulgaris), fatores de
qualidade de
mudas: sistema
radicular bem
desenvolvido

(saindo fácil da
embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem

defeitos; parte
aérea bens, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo com
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300,00

500,00

altura entre 10 cm
20 cm.

70

Mudas de erva

RENITO

RENITO

condimentar

VOGT

VOGT

Mudas de erva

RENITO

medicinal poejo

VOGT

RENITO
VOGT

UN

300,00

5,00

1.500,00

Manjerona
(Origanum
majorana), fatores
de qualidade de
mudas; sistema
radicular bem
desenvolvido

(saindo fácil da
embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem

defeitos; parte
aérea bens, plantas
Drontas para
ransplantar em
ocal definitivo com

altura entre 10 cm a
20 cm.
71

UN

300,00

5.00

1.500.00

),00

,000,00

Mentha pulegium),
atores de

qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

desenvolvido
saindo fácil da

embalagem sem
estorroar); raiz
principal sem

efeitos: parte
aérea bens, plantas
orontas para

ransplantar em
local definitivo com
altura entre 10 cm a
20 cm.
72

Mudas de erva
medicinal hortelâ

RENITO
VOGT

RENITO

UN

200,00

VOGT

Mentha spicata),
fatores de

qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

desenvolvido
saindo fácil da

embalagem sem

destorroar); raiz
principal sem
defeitos; parte

aérea bens, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo com
altura entre 10 cm a
20 cm.
TOTAL

120.084,50

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP

024/2022

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo,e negociação direta
com a iicitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. O Lote 02 não
teve interessados, sendo considerado DESERTO. Dando-se continuidade ao certame

licitatório foi solicitado a empresa participante e considerada vencedora: RENITO
VOGT ME, em conformidade com o constante acima, conforme critérios

estabelecidos no Editai para apresentar o envelope de n° 02 (dois) - contendo os

documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe
de apoio e iicitante participante, foi constatado que os mesmos estavam em

consonância com o estabelecido no Editai deste procedimento licitatório, por
conseqüência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do

Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou
recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das

Iicitante participante. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai
assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da
empresa Iicitante.

CARLA SABRINA

ECH

ANA

ÍLTER

MALINSKI

Equipe de Apoio

Pregoeira

072.454.189-69

RENITO VOGT ME

Renito Vogt

068.626.699-40
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