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ESTADO DE SANTA CATARINA 

               

  

 

                

       

Pregão presencial 
  

                  

                               

                    

14/2022 
  

                      

                               

    

CNPJ: 95.996.187/0001-31 Telefone: (49) 3458-3000 
                         

         

Número Processo: 15/2022 
  

    

Endereço: Coronel Vitorio, 966 - Centro 
        

                  

                           

          

CEP: 89675-000 - Vargem Bonita / null 
                 

                

Data do Processo: 07/02/2022 
  

                            

                                     

                                     

                                     

     

OBJETO DO PROCESSO 
                        

                                     

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO 

 

                                     

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022 
 

                                     

 

No dia 21/02/2022 às 09:00 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 8/2022, 

para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo 

Licitatório Nº 15/2022 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: 

 

                                     

     

PARECER DA COMISSÃO 
                        

                                     

 

As propostas atenderam o edital em epígrafe. Abaixo segue proposta mais vantajosa, classificada para a fase de 
habilitação. 

 

                                     

   

Lote: 1 
                       

                                     

    

Fornecedor: ESPACO DAS FLORES LTDA 
   

                                     

 

N° Item Descrição UN Marca Quantidade Valor Unit. Valor Total 
 

 

1 Flores de Estação diversas inverno e verão (amor 
perfeito, boca de leão, petúnias, cravinas, 
tagetes, Begônias, mini amor perfeito, entre 
outras), fornecimento em cx com 18 unidades e 
plantio a ser indicado pela administração, 
Incluindo serviços e materiais necessários para o 
plantio. 

CX  1.800,00 18,0000 32.400,00 
 

                            

                                     

       

Flores de Estação diversas inverno e verão (amor perfeito, boca de leão, petúnias, cravinas, tagetes, Begônias, mini amor perfeito, entre 
outras),fornecimento em cx com 18 unidades e plantio a ser indicado pela administração, Incluindo serviços e materiais necessários para o 
plantio. 

 

                                     

 

2 Palmeira Fenix tamanho M, fornecimento e 
plantio de acordo com a determinação da 
administração, incluindo serviços e materiais 
necessários. 

UN  10,00 85,0000 850,00 
 

                            

                                     

       

Palmeira Fenix tamanho M, fornecimento e plantio de acordo com a determinação da administração, incluindo serviços e materiais necessários. 
 

                                     

 

3 Buxinhos Bola Tamanho M, fornecimento e 
plantio, incluindo serviços e materiais 
necessários. 

UN  20,00 60,0000 1.200,00 
 

                            

                                     

       

Buxinhos Bola Tamanho M, fornecimento e plantio, incluindo serviços e materiais necessários. 
 

                                     

 

4 Buxinho Topiado Tamanho M, fornecimento e 
plantio, incluindo materiais e serviços 
necessários. 

UN  20,00 70,0000 1.400,00 
 

                            

                                     

       

Buxinho Topiado Tamanho M, fornecimento e plantio, incluindo materiais e serviços necessários. 
 

                                     

 

5 Palmeira Rafis Média, plantada de acordo com a 
determinação da administração 

UN  8,00 90,0000 720,00 
 

                            

                                     

       

Palmeira Rafis Média, plantada de acordo com a determinação da administração 
 

                                     

 

6 Dracena Vermelha(Tricolor, Baby, Cordeline), 
tamanho Médio, plantada de acordo com a 
determinação da administração. 

UN  8,00 70,0000 560,00 
 

                            

                                     

       

Dracena Vermelha(Tricolor, Baby, Cordeline), tamanho Médio, plantada de acordo com a determinação da administração. 
 



                 
 

7 Pedras decorativas diversas, saco 40kg SC  150,00 22,0000 3.300,00 
 

                 

   

Pedras decorativas diversas, saco 40kg 
 

                 

 

8 Vaso Decorativo M(Cimento)cores a escolher na 
compra. 

UN  10,00 140,0000 1.400,00 
 

                

                 

   

Vaso Decorativo M(Cimento)cores a escolher na compra. 
 

                 

 

9 Vaso Decorativo M(Cerâmica, inclui bacias, jarras 
e ânforas) 

UN  10,00 95,0000 950,00 
 

                

                 

   

Vaso Decorativo M(Cerâmica, inclui bacias, jarras e ânforas) 
 

                 

 

10 Madeira tratada para contorno, tamanhos 
variados, com no mínimo 1m. 

SC  80,00 18,0000 1.440,00 
 

                

                 

   

Madeira tratada para contorno, tamanhos variados, com no mínimo 1m. 
 

                 

 

11 Grama São Carlos(Sempre Verde)em leiva, 
fornecimento e plantio em local a ser indicado 
pela administração, incluindo serviços e materiais 
necessários para o plantio. 

M2  8.000,00 17,0000 136.000,00 
 

                

                 

   

Grama São Carlos(Sempre Verde)em leiva, fornecimento e plantio em local a ser indicado pela administração, incluindo serviços e materiais 
necessários para o plantio. 

 

                 

 

12 Serviço de Mão de Obra para embelezamento 
dos canteiros e jardins, incluindo materiais e 
serviços necessários, em local a ser definido pela 
administração 

M2  10.000,00 0,8000 8.000,00 
 

                

                 

   

Serviço de Mão de Obra para embelezamento dos canteiros e jardins, incluindo materiais e serviços necessários, em local a ser definido pela 
administração 

 

                 

         

Valor total do lote: 188.220,00 
 

                 

 

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. 
 
Vargem Bonita, 21/02/2022 

 

                 

 

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.  
 

                 

  

ENEDIR DE ALMEIDA VIEIRA 
           

  

PREGOEIRO 
           

                    

                 

  

FERNANDA CAETANO ANZOLLIN 
           

  

MEMBRO 
           

                    

                 

 

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:  
 

                 

  

Josuei Deitos Gonzaga 
           

  

(ESPACO DAS FLORES LTDA) 
           

                    

                 

  

Ricardo Geovane Cayé 
           

  

(ROSELANE NIEDZIELSKI CAYE 08466567950) 
           

                    

 


