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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

25/02/2022
Pregão presencial
14/2022 - PR
15/2022

Registro de Preços para possível contratação de empresa para o fornecimento de
materiais e a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo

Lote: 1
Participante: ESPACO DAS FLORES LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário 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. -
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.

1.800,0 CX 18,00 32.400,00

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

10,000 UN 85,00 850,00

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

20,000 UN 60,00 1.200,00

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

20,000 UN 70,00 1.400,00

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

8,000 UN 90,00 720,00

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

8,000 UN 70,00 560,00

7 Pedras decorativas diversas, saco 40kg - Pedras decorativas diversas, saco
40kg

150,000 SC 22,00 3.300,00

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

10,000 UN 140,00 1.400,00

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

10,000 UN 95,00 950,00

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

80,000 SC 18,00 1.440,00
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mínimo 1m.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

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. - 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.

8.000,0 M2 17,00 136.000,00

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

10.000, M2 0,80 8.000,00

Total do Participante: 188.220,00

Total Geral: 188.220,00
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