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PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  19/2013 - PR

37/2013

37/2013

01/03/2013

Folha:  1/5

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 12 de Abril de 2013, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  042, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  37/2013, Licitação nº 19/2013 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as
propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA JARDINAGEM, PARA SEREM UTILIZADOS NO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PESCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:

Item

Participante:

Especificação

8501 - CELSO RICARDO DE OLIVEIRA - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

20 Buxinho (Buxux sempervirens L.) .Planta ornamental perene
vendida em vasos de plástico, envasadas individualmente.
Deve estar topiadas com copa arredondada e possuir altura
superior a 30 cm e diâmetro de copa superior a 20 cm. As
plantas devem estar saudáveis, livres de pragas, doenças,
sem injúrias e em bom estado nutricional.

UN 50,00  ACELINO 0,0000 25,50    1.275,00   

21 Palmeira Rápis (Rhapis excelsa).Planta ornamental perene
vendida em vasos de plástico, envasadas individualmente.
As Plantas devem ter altura superior a 80 cm e com seis ou
mais estipes. Devem estar saudáveis, livres de pragas,
doenças, sem injúrias e em bom estado nutricional.

UN 20,00  ACELINO 0,0000 25,50    510,00   

22 Podocarpos (Podocarpus sellowii).Planta ornamental perene
vendida em vasos de plástico, envasadas individualmente.
As Plantas devem ter altura superior a 60 cm. Devem estar
saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e em
bom estado nutricional.

UN 20,00  ACELINO 0,0000 13,10    262,00   

23 Bromélia Imperial (Alcantarea imperiallis).Planta ornamental
perene vendida em vasos de plástico, envasadas
individualmente. As Plantas devem ter altura e diâmetro
superior a 50 cm. Devem estar saudáveis, livres de pragas,
doenças, sem injúrias e em bom estado nutricional.

UN 20,00  ACELINO 0,0000 40,10    802,00   

24 Cica (Cycas revoluta).Planta ornamental perene vendida em
vasos de plástico, envasadas individualmente. As Plantas
devem ter altura do tronco superior a 30 cm. Devem estar
saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e em
bom estado nutricional.

UN 20,00  ACELINO 0,0000 182,00    3.640,00   

25 Mini Cana Índica (Canna indica).Planta ornamental perene
vendida em vasos de plástico, envasadas individualmente.
As Plantas devem ter altura superior a 50 cm com mais de
duas canas brotadas. Devem estar saudáveis, livres de
pragas, doenças, sem injúrias e em bom estado nutricional.

UN 200,00  ACELINO 0,0000 3,28    656,00   

26 Thuja (Platycladus orientalis).Planta ornamental perene
vendida em vasos de plástico ou saco de algodão,
envasadas individualmente. As Plantas devem ter altura
superior a 50 cm. Devem estar saudáveis, livres de pragas,
doenças, sem injúrias e em bom estado nutricional.

UN 200,00  ACELINO 0,0000 14,60    2.920,00   

27 SOMBREIRO ( Terminalia Catappa) - O chapéu-de-sol é
uma árvore decídua e tropical, que se encontra disseminada
no mundo todo e é apreciada seja por suas qualidades
ornamentais, úteis, medicinais ou alimentares. Ela
apresenta caule ereto, que cresce de 12 a 35 metros de
altura e casca pardacenta, áspera e fissurada. Sua copa é
incomum, formada por uma ramagem horizontal, agrupada a
espaços regulares no tronco. As folhas são coriáceas,
caducas, alternas, grandes, com forma ovalada e cor verde,
que gradativamente muda para o amarelo e vermelho no
outono, antes de cair. As inflorescências se formam na
primavera e são espigas axilares alongadas, com flores
pequenas de cor creme e sem importância ornamental. Os
frutos são drupas elipsóides, de cor verde quando imaturos
e amarelos a vermelho quando maduros. Cada fruto contém
uma semente dura, com amêndoa comestível e muito
apreciada na culinária da Índia. Planta excelente para
regiões litorâneas, a amendoeira é tolerante à salinidade no
ar e no solo, assim como ventos fortes e estiagem.
As plantas solicitadas devem ter altura superior a 250 cm e
diâmetro de copa superior a  100 cm.

UN 100,00  ACELINO 0,0000 47,40    4.740,00   
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28 Fícus (Ficus benjamina).Muda de árvore ornamental perene
vendida em vasos de plástico ou saco de algodão,
envasadas individualmente. As Plantas devem estar
topiadas ter altura superior a 0,50 m e diâmetro de copa
mínimo de 30 cm. Devem estar saudáveis, livres de pragas,
doenças, sem injúrias e em bom estado nutricional.

UN 20,00  ACELINO 0,0000 32,80    656,00   

29 Pleomele (Dracaena reflexa).Planta ornamental perene
vendida em vasos de plástico, envasadas individualmente.
As Plantas devem ter altura superior a 80 cm. Devem estar
saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e em
bom estado nutricional.

UN 20,00  ACELINO 0,0000 32,80    656,00   

30 Lírio da Paz Gigante (Spathiphyllum Cannifolium).Planta
ornamental perene vendida em vasos de plástico ou saco de
algodão, envasadas individualmente. As Plantas devem ter
altura superior a 50 cm e mais de 6 folhas grandes. Devem
estar saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e
em bom estado nutricional.

UN 20,00  ACELINO 0,0000 32,80    656,00   

31 Mini Hibiscus Híbrido (Hibiscus rosa sinensis Bari).Planta
ornamental perene vendida em vasos de plástico ou
saquinhos, envasadas individualmente. As Plantas devem
ter altura superior a 20 cm e estar florescendo. Devem estar
saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e em
bom estado nutricional.

UN 200,00  ACELINO 0,0000 6,55    1.310,00   

32 Palmeira Jerivá (Syagrus romanzoffiana).Planta ornamental
perene vendida em vasos de plástico ou saco de algodão,
envasadas individualmente. As Plantas devem ter altura
superior a 2,5 m de tronco e duas folhas grandes. Devem
estar saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e
em bom estado nutricional.

UN 20,00  ACELINO 0,0000 40,10    802,00   

33 Separador de Grama com borda - Fita plástica flexível de
cor verde com aproximadamente 15 cm de largura por 50m
de comprimento (1 caixa). Possui em sua parte superior um
espessamento de pouco mais de 1 cm, correspondente a
uma borda. É  muito utilizada para delimitar canteiros do
gramado   e outros elementos do jardim. O produto
solicitado deve estar adequadamente embalado. A fita não
pode apresentar deformidades ou rachaduras.

MTS 500,00  VERDEAL 0,0000 3,28    1.640,00   

34 Vaso  de  cimento  pintado   na cor branca, formato cilindrico
com diametro  mínimo de 40 cm  e altura mínima de 40 cm

UN 50,00  ART
CIMENTO

0,0000 51,00    2.550,00   

35 Casca de pínus.Material  composto de casca de pânus com
granulometria média para ser usado como cobertura morta
de canteiros e vasos, importante na manutenção da
umidade do solo e redução da incidencia de ervas daninhas.
O produto deve estar livre de umidade, sem mofo, terra ou
outras impurezas, embalada em sacos plásticos com 25
litros.

SC 100,00  BENEDITO 0,0000 14,60    1.460,00   

36  Substrato - Também chamada de terra preparada, consiste
em um composto sólido feito a base de argila com matéria
organica, rico em macronutrientes indispensáveis ao
desenvolvimento das plantas. Deve estar embalado em
sacos plástico com volume mínimo de 25 litros com baixo
teor de umidade (menor que 10%).

SC 300,00  BENEDITO 0,0000 7,25    2.175,00   

37  Turfa - A turfa é um  produto de origem vegetal, formada a
milhares de anos pela deposição de restos de plantas em
terreno alagadiços. Atualmente, este material é explorado,
extraído, sendo beneficiado e embalado como substrato
para plantas ou como condicionador para solos. Deve
possuir 90% ou mais de matéria organica e umidade
máxima de 50% do peso, embalada em sacos de 25 litros.

SC 500,00  TURFA
FERTIL

0,0000 18,25    9.125,00   

38  Esterco de  aves curtido e peneirado - excrementos secos
de aves de corte submetidos a peneiramento. O esterco
deve estar seco e curtido. Não apresentar materiais
estranhos, como terra e madeira e não deve apresentar
insetos. Devem ser  embalados em sacos plásticos em
volume mínimo de 25 litros

SC 200,00  BENEDITO 0,0000 7,30    1.460,00   

Total do Participante --------> 37.295,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

31384 - JG EMPREENDIMENTOS LTDA.

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Tagetes (Tagetes patula). Espécie florífera anual vendida
em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em saquinho
com substrato comercial. As plantas devem estar saudáveis,
livres de pragas, doenças, sem injúrias e em bom estado
nutricional. Além disso, todas as plantas devem estar na
fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 800,00  NAIRTO 0,0000 5,80    4.640,00   
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2 Tagetão (Tagetes erecta). Espécie florífera anual vendida
em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em saquinho
com substrato comercial. As plantas devem estar saudáveis,
livres de pragas, doenças, sem injúrias e em bom estado
nutricional. Além disso, todas as plantas devem estar na
fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 200,00  NAIRTO 0,0000 6,10    1.220,00   

3 Beijinho Americano (Impatiens Walleriana Hook.f.).Espécie
florífera anual vendida em caixas com 15 mudas. Mudas
plantadas em saquinho com substrato comercial. As plantas
devem estar saudáveis, livres de pragas, doenças, sem
injúrias e em bom estado nutricional. Além disso, todas as
plantas devem estar na fase inicial de desenvolvimento e de
florescimento.

CX 500,00  NAIRTO 0,0000 5,80    2.900,00   

4 Impatiens (Impatiens hawkeri).Espécie florífera anual
vendida em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em
saquinho com substrato comercial. As plantas devem estar
saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e em
bom estado nutricional. Além disso, todas as plantas devem
estar na fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 500,00  NAIRTO 0,0000 6,50    3.250,00   

5 Torenia (Torenia fournieri Lind.).Espécie florífera anual
vendida em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em
saquinho com substrato comercial. As plantas devem estar
saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e em
bom estado nutricional. Além disso, todas as plantas devem
estar na fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 500,00  NAIRTO 0,0000 5,90    2.950,00   

6 Amor-perfeito (Viola tricolor).Espécie florífera anual vendida
em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em saquinho
com substrato comercial. As plantas devem estar saudáveis,
livres de pragas, doenças, sem injúrias e em bom estado
nutricional. Além disso, todas as plantas devem estar na
fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 200,00  NAIRTO 0,0000 6,15    1.230,00   

7 Mini Amor-perfeito (Viola tricolor).Espécie florífera anual
vendida em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em
saquinho com substrato comercial. As plantas devem estar
saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e em
bom estado nutricional. Além disso, todas as plantas devem
estar na fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 500,00  NAIRTO 0,0000 6,15    3.075,00   

8 Petúnia ( Petunia hybrida) - Grupo de herbaceas obtidos por
hibridação. Plantas variáveis com ramos pubescentes e
folhas povaladas, levemente viscosas, de 15-30 cm de
altura. Flores grandes em cores variadas, brancas,
vermelhas ou roxas, simples ou dobradas, franjadas,
listradas ou estreladas, formadas principalmente na
primavera. Ocorrem também variedades anãs e compactas.
São cultivadas a pleno sol, em vasos, jardineiras ou em
grandes maciços em canteiro de terra rica em matéria
orgânica, permeável e úmida. São multiplicadas por
sementes que podem ser semeadas o ano todo.

CX 200,00  NAIRTO 0,0000 5,80    1.160,00   

9 Mini-Dália (Dahlia pinnata).Espécie florífera anual vendida
em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em saquinho
com substrato comercial. As plantas devem estar saudáveis,
livres de pragas, doenças, sem injúrias e em bom estado
nutricional. Além disso, todas as plantas devem estar na
fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 200,00  NAIRTO 0,0000 6,19    1.238,00   

10 Cravina (Dianthus chinensis).Espécie florífera anual vendida
em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em saquinho
com substrato comercial. As plantas devem estar saudáveis,
livres de pragas, doenças, sem injúrias e em bom estado
nutricional. Além disso, todas as plantas devem estar na
fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 500,00  NAIRTO 0,0000 6,19    3.095,00   

11 Begônia (Begônia semperflorens).Espécie florífera anual
vendida em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em
saquinho com substrato comercial. As plantas devem estar
saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e em
bom estado nutricional. Além disso, todas as plantas devem
estar na fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 200,00  NAIRTO 0,0000 5,83    1.166,00   

12 Celosia (Celosia plumosa.).Espécie florífera anual vendida
em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em saquinho
com substrato comercial. As plantas devem estar saudáveis,
livres de pragas, doenças, sem injúrias e em bom estado
nutricional. Além disso, todas as plantas devem estar na
fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 100,00  NAIRTO 0,0000 5,70    570,00   

13 Grama preta anã (Ophiopogon japonicus).Espécie rasteira
perene vendida em caixas com 15 mudas indicada para
forração de canteiros em locais com pouca luminosidade.
Mudas plantadas em saquinho com substrato comercial. As
plantas devem estar saudáveis, livres de pragas, doenças,
sem injúrias e em bom estado nutricional. Além disso, todas
as plantas devem estar na fase inicial de desenvolvimento.

CX 100,00  NAIRTO 0,0000 6,55    655,00   
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14 Sálvia Vermelha (Salvia splendens Sellow).Espécie florífera
anual vendida em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas
em saquinho com substrato comercial. As plantas devem
estar saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e
em bom estado nutricional. Além disso, todas as plantas
devem estar na fase inicial de desenvolvimento e de
florescimento.

CX 500,00  NAIRTO 0,0000 5,83    2.915,00   

15 Vinca (Catharanthus roseus).Espécie florífera anual vendida
em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em saquinho
com substrato comercial. As plantas devem estar saudáveis,
livres de pragas, doenças, sem injúrias e em bom estado
nutricional. Além disso, todas as plantas devem estar na
fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 200,00  NAIRTO 0,0000 6,19    1.238,00   

16 Onze-horas (Portulaca grandiflora).Espécie florífera anual
vendida em caixas com 15 mudas. Mudas plantadas em
saquinho com substrato comercial. As plantas devem estar
saudáveis, livres de pragas, doenças, sem injúrias e em
bom estado nutricional. Além disso, todas as plantas devem
estar na fase inicial de desenvolvimento e de florescimento.

CX 500,00  NAIRTO 0,0000 5,80    2.900,00   

17 Sálvia Azul (Salvia farinaceae) - A Sálvia azul ou sálvia
farinhenta é uma planta de pequeno porte, de textura
herbácea e muito florífera. Apresenta caule piloso e folhas
oval-lanceoladas, verde-claras e com bordos serrilhados. As
inflorescências despontam acima da folhagem, são eretas e
compostas de numerosas flores azuis, com cálice de
superfície farinhenta. A floração ocorre na primavera, verão
e outono. Existem diversas variedades, com plantas mais ou
menos compactas e de flores maiores ou menores, com
diferentes tonalidades entre o azul e o violeta, inclusive
exemplares de flores brancas.  As sálvias-farinhentas são
perfeitas para a formação de maciços a pleno sol,
conferindo uma sensação de paz e tranqüilidade com sua
bela floração azul. Também podem ser plantadas em
bordaduras e canteiros, assim como em vasos e jardineiras.
A combinação desta sálvia com plantas de outras cores e
tonalidades pode trazer um resultado surpreendente.
Devem ser cultivadas sob sol pleno, em solo fértil, leve e
enriquecido com matéria orgânica, com regas regulares.
Aprecia o frio subtropical. Apesar de perene, deve ser
tratada como anual ou bienal, dependendo da variedade,
pois perde a beleza com o tempo.

CX 200,00  NAIRTO 0,0000 6,55    1.310,00   

18 Petunia Perene (Petunia  integrifolia) - As petúnias-perenes
são mais rústicas que as demais petúnias. Embora
chamadas de perenes, elas necessitam reformas anuais dos
canteiros. Produz flores  pequenas de tom arroxeado. Sua
florada é muito mais intensa que a petúnia híbrida. O
florescimento se estende por todo o ano. Presta-se à
formação de canteiros, maciços e bordaduras, assim como
em vasos e floreiras. Deve ser cultivada a pleno sol. As
fertilizações periódicas com composto orgânico com NPK,
favorecem intensas florações, e a irrigação deve ser
periódica. Tolera o frio e à meia sombra. dever ser tratada
como anual, pois perde a beleza com o tempo. Multiplica-se
por estacas semi-lenhosas postas a enraizar em ambientes
protegidos.

CX 200,00  NAIRTO 0,0000 6,56    1.312,00   

19 Hypoestes (Hypoestes phyllostachya) - De textura delicada e
aspecto compacto, o hypoestes é uma folhagem muito
apreciada. As folhas são pequenas e, de acordo com a
variedade podem apresentar cores diferentes, podendo ter
pintas brancas, róseas ou vermelhas em um fundo verde ou
verde-avermelhado. É muito versátil no paisagismo,
podendo assumir diversas funções como forração, maciços,
canteiros além das diversas composições que podem ser
feitas com outras espécies de plantas. O plantio em vasos
também é bastante interessante. As flores roxas e discretas
têm importância ornamental secundária. Muito rústicas e de
fácil cultivo, podem ser plantadas à meia-sombra ou pleno
sol, em solo fértil, e enriquecido com matéria orgânica, com
regas regulares. Não tolera frio e geadas. Multiplica-se por
estacas em qualquer época do ano.

CX 100,00  NAIRTO 0,0000 5,83    583,00   

Total do Participante --------> 37.407,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 74.702,00   
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

EVERALDO DAROS

MAXIMA PATRICIA BRAGANÇA MARTINS

ZENAIDE SCHLICKMANN SOETHE

ALEX MAURÍCIO DEMARCHI TROMBELLI

MAYRA LUIZA KRAUSS

Itapema,  12  de  Abril  de  2013

 - ........................................ - Diretor de Compras

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO


