
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N" 041/2022

Aos dois dias do mês de junho 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, CEZAR AUGUSTO SOARES, designados conforme Portaria n° 002/2022

de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO

PRESENCIAL N° 04Ü/2022 DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto o

REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para a aquisição de

equipamentos, acessórios de jardinagem e mudas de árvores para paisagismo e

revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, tendo como

valor máximo a importância de R$ 109.525,65 (Cento e nove mil quinhentos e vinte e

cinco reais com sessenta e cinco centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados

os representantes das empresas; RENITO VOGT ME, o Sr. Renito Vogt, DUTRA &

DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, o Sr. Jocemar Saulo Dutra.

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 vencedoras as empresas

subsequentes:

DUTRA & DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
-ote Item Produto/Serviço Marca Modelo UnidadeQuantidade Preço Preço total
2 1 Tesoura para

Cerca Viva, com
Lâmina Metálica e
Cabo de Madeira,
com dimensões

de comprimento
48,6 cm largura de

Schneider 12P UN 5,00 40,00 200,00
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15,9 cm e altura

10,8 cm.

Tesoura de Poda
com Lâmina de aço
e Cabo

Emborrachado

ergométrico.

Dimensões de 0 20

XL5.8XA2cm.

Tramontin

a

Ergo/Pr
ofission

ai

UN 5,00 56,34 281,70

Tesoura de poda
duas Mãos para
corte de galhos ate
30mm com

Lâminas em aço
carbono especial
emperado -
Cabos de madeira
60 cm. -com corte

cruzado com

dimensões C 83 X

. 23 X A 3.3 cm.

Tramontin bypass UN 5,00 75,00 375,00

Serrote De Poda
curvo, com Cabo

De Madeira,
Lâmina em aço
carbono flexível e
de alta

durabilidade. -

Comprimento da
âmina de 13" / 330
mm. - Cabo de

madeira

ergonômico. -
Dentes com 03

arestas de corte.

Tramontin 13P/330

mm

UN 5,00 70,00 350,00

Pazinha para
ardinagem estreita
metálica com cabo

e madeira com

imensões C 28.4

XL7XA 5.2 cm.

ramontin Estreita UN 0,00 20,00 200,00

Enxada temperada
em todo o corpo da
oeça, A lâmina

possui tamanho

.5, O cabo de 130
cm desta

érramenta, Cabo
com acabamento

envernizado.

ramontin

a/karan

Estreita

.5

N 0,00 50,00 500,00

imitador de

Grama com borda,
confeccionado em
^olíetileno

Reciclado.

^lastimais orda

ina

RL 0,00 69,00 .690,00
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material resistente

e flexível, permite
vários formatos de

canteiros, 50

metros x 11,5 cm

largura na com
verde.

TOTAL 3.596,70

RENITO VOGT

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo UnidadeQuantidade Preço Preço total
Muda de árvore

brinco de índio

1.5m (Cojoba
arbórea), 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
olhas das mudas).

RENITO

VOGT

UN 300,00 60,00 18.000,00

Muda de árvore

canelina 1,5m
Nectandra

megapotamica), as
mudas deverão

estar

acondicionadas em
saco plástico,
sistema radicular

3em desenvolvido

mudas com raízes

enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

deficiência de

macro e

micronutrientes

serão avaliados

através de

observação das
olhas das mudas).

RENITO

VOGT

UN 300,00 35,00 10.500,00

Muda de árvore oiti

,5m (Licania
omentosa), as
mudas deverão

RENITO

VOGT

ÜN 200,00 60,00 2.000,00
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estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicuíar

bem desenvolvido

(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência de
macro e

micronutrientes

serão avaliados

através de

observação das
'olhas das mudas).

Vluda de árvore

iquidâmbar 1,5m
Liquidambar

styraciflua), as
mudas deverão

estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicuíar

bem desenvolvido

mudas com raízes

enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

deficiência de

macro e

micronutrientes

serão avaliados

através de

observação das
blhas das mudas).

RENITO

VOGT
UN 200.00 90,00 18.000,00

VIuda de árvore

Acácia-mimosa 1,5
Acacia

oodalyriifolia), as
mudas deverão

estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicuíar
oem desenvolvido

mudas com raízes

enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

deficiência de

macro e

micronutrientes

serão avaliados

[através de

RENITO

VOGT

ÜN 00,00 40,00 2.000,00
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observação das
folhas das mudas)

Muda de árvore

jacarandá mimoso
1,5 (Jacaranda

mimoslfolia), as
mudas deverão

estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicuiar

bem desenvolvido

(mudas com raízes
enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência de
macro e

micronutrientes

serão avaliados

através de

observação das
olhas das mudas).

RENITO

VOGT

UN 200,00 45,00 9.000,00

Muda de árvore

pata de vaca 1,5
Bauhinia forficata),
as mudas deverão

estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicuiar

bem desenvolvido

mudas com raízes

enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

deficiência de

macro e

micronutrientes

serão avaliados

através de

observação das
olhas das mudas).

RENITO

VOGT

UN 200,00 40,00 8.000,00

Muda de árvore

extremosa 1,5

Lagerstroemia
indica), as mudas
everão estar

acondicionadas em

saco plástico,
sistema radicuiar

Dem desenvolvido

mudas com raízes

enoveladas não

serão aceitas), boa
sanidade

RENITO

VOGT

UN 300,00 0,00 2.000,00
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(deficiência de
macro e

micronutrientes

serão avaliados

através de

observação das
folhas das mudas).

TOTAL
99.500,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta

com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e

consideradas vencedoras: RENITO VOGT ME, DUTRA & DUTRA MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO LTDA, em conformidade com o constante acima, conforme

critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de n° 02 (dois) - contendo

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

consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório, por

conseqüência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso

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

licitantes participantes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata
vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e repr^sénfãmtes das
empresas licitantes.

MALINSKl

Pregoeira

068.626.699-40

^SOARES

Equipe de Apoio

06^.452.549-03
A. /,

TO VOGT ME

Renito Vogt

DUTRAj& DUTRA
MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO LTDA

Jocemar Saulo Dutra
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