
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS                CNPJ:Rua Selmo Heck, 2405C.E.P.: 01.613.853/0001-6189634-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Brunópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  15/2022 - PR 32/202232/202206/06/2022Folha:  1/2

       O(a)  Prefeito,  Volcir Canuto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alteraçõesposteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

LUPULO OURO VERDE COMERCIO E CULTIVO DE LUPULO LTD     (5374)6 MUDAS DE LÚPULO CULTIVAR CASCADECom embalagem tendo no mínimo 8 cm de diâmetro, e 12cm dealtura para o desenvolvimento das raízes. Ter no mínimo 6 mesesde idade, as mudas devem ser isentas de pragas (insetos epatógenos). Os substratos utilizados para o enchimento dasembalagens devem ser misturados de forma a permitir umdesenvolvimento normal do sistema radicular e isentos depatógenos e ervas daninhas. As embalagens deverão terdimensões adequadas para o bom acondicionamento da mudaconforme o seu estágio de desenvolvimento
und 460,00  0,0000 15,00    6.900,00

7 MUDAS DE LÚPULO CULTIVAR SAAZCom embalagem tendo no mínimo 8 cm de diâmetro, e 12cm dealtura para o desenvolvimento das raízes. Ter no mínimo 6 mesesde idade, as mudas devem ser isentas de pragas (insetos epatógenos). Os substratos utilizados para o enchimento dasembalagens devem ser misturados de forma a permitir umdesenvolvimento normal do sistema radicular e isentos depatógenos e ervas daninhas. As embalagens deverão terdimensões adequadas para o bom acondicionamento da mudaconforme o seu estágio de desenvolvimento
und 460,00  0,0000 15,00    6.900,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

32/202215/2022-PRPREGÃO PRESENCIAL28/06/2022Registro de Preços para possível aquisição de mudas de videiras e lúpulos.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Brunópolis,   28   de  Junho   de   2022. ----------------------------------------------------------------------Volcir CanutoPrefeito
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LUPULO OURO VERDE COMERCIO E CULTIVO DE LUPULO LTD     (5374)8 MUDAS DE LÚPULO CULTIVAR COLUMBUSCom embalagem tendo no mínimo 8 cm de diâmetro, e 12cm dealtura para o desenvolvimento das raízes. Ter no mínimo 6 mesesde idade, as mudas devem ser isentas de pragas (insetos epatógenos). Os substratos utilizados para o enchimento dasembalagens devem ser misturados de forma a permitir umdesenvolvimento normal do sistema radicular e isentos depatógenos e ervas daninhas. As embalagens deverão terdimensões adequadas para o bom acondicionamento da mudaconforme o seu estágio de desenvolvimento
und 460,00  0,0000 15,00    6.900,00

9 MUDAS DE LÚPULO CULTIVAR COMETCom embalagem tendo no mínimo 8 cm de diâmetro, e 12cm dealtura para o desenvolvimento das raízes. Ter no mínimo 6 mesesde idade, as mudas devem ser isentas de pragas (insetos epatógenos). Os substratos utilizados para o enchimento dasembalagens devem ser misturados de forma a permitir umdesenvolvimento normal do sistema radicular e isentos depatógenos e ervas daninhas. As embalagens deverão terdimensões adequadas para o bom acondicionamento da mudaconforme o seu estágio de desenvolvimento
und 40,00  0,0000 15,00    600,00

10 MUDAS DE LÚPULO CULTIVAR NUGGETCom embalagem tendo no mínimo 8 cm de diâmetro, e 12cm dealtura para o desenvolvimento das raízes. Ter no mínimo 6 mesesde idade, as mudas devem ser isentas de pragas (insetos epatógenos). Os substratos utilizados para o enchimento dasembalagens devem ser misturados de forma a permitir umdesenvolvimento normal do sistema radicular e isentos depatógenos e ervas daninhas. As embalagens deverão terdimensões adequadas para o bom acondicionamento da mudaconforme o seu estágio de desenvolvimento
und 40,00  0,0000 15,00    600,00

11 MUDAS DE LÚPULO CULTIVAR HALLERTAU MITTELFRUEHCom embalagem tendo no mínimo 8 cm de diâmetro, e 12cm dealtura para o desenvolvimento das raízes. Ter no mínimo 6 mesesde idade, as mudas devem ser isentas de pragas (insetos epatógenos). Os substratos utilizados para o enchimento dasembalagens devem ser misturados de forma a permitir umdesenvolvimento normal do sistema radicular e isentos depatógenos e ervas daninhas. As embalagens deverão terdimensões adequadas para o bom acondicionamento da mudaconforme o seu estágio de desenvolvimento
und 40,00  0,0000 15,00    600,00

Total do Fornecedor: 22.500,00Total Geral: 22.500,00
Brunópolis,   28   de  Junho   de   2022. ----------------------------------------------------------------------Volcir CanutoPrefeito


