
                                                  HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016

                                                                                                                                                     Homologa julgamento proferido pela
Comissão de Licitação do processo licitatório 006/2016 dando outras providências

  
       Aos quatorze dias mês de abril de 2016 fica HOMOLOGADO o julgamento proferido pela Comissão de Licitação

nomeada, através da Portaria 012/16 os itens relacionados abaixo, cujo objeto referia-se a AQUISIÇÃO DE MUDAS
DE VIDEIRAS, conforme descrição do edital 006/2016

LOTE ITEM
DESCRIÇÃO 

 UNID QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

EMPRESA

1

1

Muda de árvore; espécie: frutífera; 
VIDEIRA NIÁGARA ROSADA
As mudas deverão vir de viveiros 
credenciados , registrados no Minis-
tério da Agricultura, material com 
garantia genética e sanitária oriun-
do de matrizeiro próprio ou de insti-
tuição ind/onea com comprovação 
de precedência assim como utilizar 
portaexento Paulsen 1103     ou 
S04.  
As raizes devem ser nuas e limpas.

MUDAS

6.000 R$ 5,00 R$ 30.000,00

DECIO ADELAR WEBER
CNPJ: 91.455.253/0001-05

2

Muda de árvore; espécie: frutífera; 
VIDEIRA NIÁGARA BRANCA
As mudas deverão vir de viveiros 
credenciados , registrados no Minis-
tério da Agricultura, material com 
garantia genética e sanitária oriun-
do de matrizeiro próprio ou de insti-
tuição ind/onea com comprovação 
de precedência assim como utilizar 
portaexento Paulsen 1103     ou 
S04.  
As raizes devem ser nuas e limpas

6.000 R$ 5,00 R$ 30.000,00

3

Muda de árvore; espécie: frutífera; 
VIDEIRA CONCORD FRANCESA
As mudas deverão vir de viveiros 
credenciados , registrados no Minis-
tério da Agricultura, material com 
garantia genética e sanitária oriun-
do de matrizeiro próprio ou de insti-
tuição ind/onea com comprovação 
de precedência assim como utilizar 
portaexento Paulsen 1103     ou 
S04.  
As raizes devem ser nuas e limpas

3.450 R$ 5,00 R$ 17.250,00

Nada mais  havendo tratar  e  verificando a validade desta  licitação,  bem como as  propostas  financeiras  que atendem as
necessidades e conveniência da administração Pública Municipal, foi lavrada em ata a presente etapa do processo licitatório. 

 

__________________________________
LUIZ CARLOS FOLADOR

Prefeito Municipal




