EMDUR-EMP DESENV URBANO RURAL DE TOLEDO
Solicitação 193/2016
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Solicitação
Número

Tipo

Emitido em

193

Compra Direta

17/11/2016

Solicitante

Quantidade de itens

2

Processo Gerado

Código

Nome

Número

1526-1

GIOVANY LUIZ FRANTZ

228/2016

Local
Código

Nome

1

EMDUR
Pagamento

Órgão

01

Nome

Forma

emdur

30 (trinta) e 60 (se

Entrega
Local

Prazo

No local definido pela EMDUR

5 Dias

Descrição:
Processo de Compra Direta para aquisição de bancos de madeira e mudas de árvore devidamente plantadas
Justificativa:
Material necessário para execução do projeto de urbanização das ruas Sete de Setembro e Félix da
Cunha, conforme contratos firmados com o Município de Toledo Nº 965/2016 e 759/2015, respectivamente.
Lote

001 Lote 001
Fornecedor:

2621-2

MAIORKI COMERCIO DE PLANTAS LTDA

Código Nome
030287 Banco para jardim f abricado em madeira itaúba e pés de f erro. 1,60m de

Telef one: 45 3252 5586
Unidade
UN

Quantidade
7,00

Unitário
473,00

Valor
3.311,00

135,00

60,00

8.100,00

comprimento, 0,60m de largura e 0,40 de altura, aproximadamente.
030285

Mudas de árv ores, v ariedade Quaresmeira Rosa, altura aprox. de 1,70m,

UN

plantadas em cav as de 40x40x40cm.
Os serv iços constituem:
- Colocação de adubo orgânico dev idamente curtido, na dosagem de 100 g/cov a, misturado a
terra;
- Colocação de calcário calcítico, na dosagem de 100 g/cov a misturado a terra;
- Dev erá ser retirado da cov a todo e qualquer material prejudicial ao desenv olv imento da muda,
tais como tijolos, pedra, metais, pláticos, entre outros; e dispor adequadamente as embalagens
v azias prov enientes das mudas;
- Madeira roliça (eucalipto ou outra madeira resistente) - com diâmetro mínimo de 6 cm e
comprimento de 2,00 metros;
- O tutor dev erá ser colocado ao lado do torrão de mudas;
- As mudas dev erão ser amarradas com material que não v enha anelar a muda, isto é,
machucar a casca, podendo ser corda ou borracha. Caso ocorra anelamento a contratada
dev erá substituir a muda por outra sem ressarcimento f inanceiro por essa substituição;
- Reposição de mudas (seja muda quebrada, arrancada, anelada ou morta), recolocação de
tutores (arrancados, tortos, etc) e tratos culturais pelo período de 30 (trinta) dias;
11.411,00
TOTAL

11.411,00

TOTAL GERAL

11.411,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
01.001.04.122.0001.1001
Cod 00080 Fonte 00999 G.Fonte E
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