
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2018- REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2018 

 
Em concordância com a Ata datada em 21 de novembro de 2018 de Abertura do processo licitatório na modalidade de 

Pregão Presencial nº 81/2018, que teve como objeto o Registro de preços para futuras aquisições de uniformes para os funcionários 

da saúde, camisetas, bonés e fantasias para as campanhas preventivas feitas pelo município, conforme especificações e quantidades 

descritas no Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que 

seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das empresas abaixo descritas, junto com seus lotes vencidos e valores relacionados: 

 

FORNECEDOR: ANDRE ANTONIO SABINO – ME, COM O CNPJ: 27.743.380/0001-00 

LOTE 01 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNI. 

R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

1 

Camisetas ou baby looks gola polo femininas malha pique na 
cor branca com detalhes em AZUL BIC nas mangas, na parte 
interna da gola e  também na parte interna onde são colocados 
os botões. Para as ACS Agente Comunitária de Saúde, 
personalizada com a bandeira do município bordado no braço 
Direito e no peito a logo das ACS também bordado. Nos 
tamanhos/quantidade M (04) - G (05) - GG (11). (Precisa ser 
provado em cada uma para a aprovação dos tamanhos.) 
Conforme modelo ilustrativo em anexo. 

   
 

UND CAPTIVE 20 36,35 727,00 

2 

Calças para as agentes de saúde no modelo skinny ou flare na 
cor preta com bolso atrás em tecido spandex com elastano, 
com cós alto. Nos tamanhos/Quantidade 40 (03) -  42 (06) - 
44 (04) - 46 (03) -  48 (01). Precisa ser provado em cada uma 
para a aprovação dos tamanhos.)   
] 
 
 
 
 
 
   
 
 

UND CAPTIVE 17 87,00 1.479,00 

3 

Camisete Feminina para o Administrativo com manga ¾ com 
detalhe dobrado e com dois botões na manga, em tecido 
poplyn, cor a ser definida, com bordado no peito do lado 
esquerdo o Brasão de bom sucesso do sul. Nos 
Tamanhos/Quantidades P (03) - M (03)- G (03 - XGG (03) 
Precisa ser provado em cada uma para a aprovação dos 
tamanhos.) 

     

     

UND CAPTIVE 12 82,00 984,00 



4 

Camisete feminina para o Administrativo com manga longa 
com punho largo dobrado e com dois botões, em tecido poplyn, 
cor a ser definida, com bordado no peito do lado esquerdo o 
Brasão de bom sucesso do sul. Nos Tamanhos P (03) - M (03) 
- G (03) -XGG (03).(Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos.) 

  
 

UND CAPTIVE 12 86,00 1.032,00 

5 

Calças para o Administrativo na cor preta modelo skinny ou 
flare com bolso atrás em tecido  spandex com elastano, com 
cós alto . Nos tamanhos/Quantidades 36 (03) - 38 (03) - 40 
(03) - 52 (03). Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UND CAPTIVE 14 88,00 1.232,00 

6 

Camisa social manga curta em tecido poplyn na cor branca com 
detalhes na gola e na parte interna dos botões em vermelho, 
para os motoristas da saúde, bolso do lado esquerdo bordado 
o brasão do município no peito  e em cima do brasão escrito 
motorista e em baixo o nome de cada um. Nos 
Tamanhos/Quantidades M (03) - G (03) - GG (03) - EG (03) - 
EXGG (03). (Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos .) 
 
 
 
 
 

UND CAPTIVE 15 63,50 952,50 

7 

Camisetas gola polo masculina para os motoristas de saúde, 
malha pique  na cor branca com detalhes em vermelho nas 
mangas, na parte interna da gola e  também na parte interna 
onde são colocados os botões, com um bolso do lado esquerdo 
onde será bordado o brasão do município em cima escrito 
motorista e em baixo do brasão o nome de cada um, e no braço 
do lado direito bordado a bandeira do município. 
Quantidade/Tamanhos M (03) - G (03) - GG (03) - EG (03) - 
EXGG (03). (Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos.) 

            
 

UND CAPTIVE 15 40,00 600,00 



8 

Jalecos brancos com manga longa, com punho de 8 cm branco, 
em tecido gabardine macio e leve 100% com gola dupla 
sobreposta, sendo uma branca e a outra com a cor a ser 
definida de acordo com cada profissão, com bolso na altura do 
peito, do lado esquerdo e nele bordado o símbolo ou logo que 
representa a profissão ou estratégia, também na frente dois 
bolsos externos na altura da cintura sendo um da cada lado ,e 
na parte superior do bolso uma faixa com a cor a ser definida 
de acordo com cada profissão e na parte de traz a lapela 
também será colorida personalizada. Na manga direita bordar 
a bandeira do município. Os tamanhos/Quantidades P (05) -  M 
(20) - G (22) - GG (05) -feminino adulto com modelo 
acinturado (Precisa ser provado em cada uma para a aprovação 
dos tamanhos. 

                   

            

        

UND CAPTIVE 52 80,00 4.160,00 

9 

Jalecos brancos com manga curta, em tecido gabardine macio 
e leve 100% com gola dupla sobreposta, sendo uma branca e 
a outra com a cor a ser definida de acordo com cada profissão, 
com bolso na altura do peito, do lado esquerdo e nele bordado 
o símbolo ou logo que representa a profissão ou estratégia, 
também na frente dois bolsos externos na altura da cintura 
sendo um da cada lado ,e na parte superior do bolso uma faixa 
com a cor a ser definida de acordo com cada profissão e na 
parte de traz a lapela também será colorida personalizada. Na 
manga direita bordar a bandeira do município. Os 
tamanhos/Quantidades P (03) - M (03) - G (03). (Precisa ser 
provado em cada uma para a aprovação dos tamanhos.) 

                
 

UND CAPTIVE 9 60,00 540,00 

10 

Jaleco para a equipe de limpeza na cor bege em manga curta 
personalizado com marrom em tecido Gabardine  macio e leve 
100% , na frente 2 bolsos externos altura da cintura sendo um 
de cada lado com uma faixa  marrom, e na parte de traz a lapela 
também será marrom, manga direita bordar a bandeira do 
município. Os tamanhos P, M, G, GG, XG feminino adulto com 
modelo acinturado (Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos.) E para masculino adulto em modelo 
normal os tamanhos P (03) -  M (03) -  G (03). (Precisa ser 
provado em cada uma para a aprovação dos tamanhos). 

          
 

UND CAPTIVE 9 67,50 607,50 



11 

Camisetas ou gola polo femininas  malha pique  na cor branca, 
bordado no peito o símbolo do combate a endemias, com a 
bandeira do município bordado no braço Direito 
tamanhos/Quantidade G (06). (Precisa ser provado em cada 
uma para a aprovação dos tamanhos). 

                

UND CAPTIVE 6 36,50 219,00 

12 

Camisetas ou baby look gola polo femininas e masculinas malha 
poplyn na cor azul, bordado no peito o brasão do município em 
cima do brasão Saúde e embaixo Bom sucesso do Sul, nos 
modelos masculinos com um bolso do lado esquerdo, com a 
bandeira do município bordado no braço Direito. 
Quantidades/Tamanhos P (07) - M (15) G (12) – GG (11) – EG 
(03) – XGG (02). (Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos). 

         
 

UND CAPTIVE 50 36,50 1.825,00 

13 

Jaqueta para motorista, cor azul, tecido Java. Nas 
Quantidades/Tamanhos M (01) – G (01) – GG (01) – EG (01) – 
EXGG (01). (Precisa ser provado em cada uma para a aprovação 
dos tamanhos). 

 
 
 
 
 

UND CAPTIVE 7 116,00 812,00 

14 

Blaser para Administrativo, tecido spandex, cor azul. Nas 
Quantidades/Tamanhos P (02) - M (02) - G (04) – EXG (02). 
(precisa ser provado em cada uma para aprovação dos 
tamanhos), cor azul. (Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos). 

 

UND CAPTIVE 10 153,00 1.530,00 

15 

Jaquetas feminina cor azul, tecido Java, para agentes da 
Dengue, agentes de saúde, administrativo, vigilância sanitária e 
epidemiológica, e para enfermagem na cor branca. Nas 
Quantidades/Tamanhos P (07) - M (15) – G (12) – GG (11) – EG 
(03) – XGG (02). Sendo (25) azuis e (25) brancas. (Precisa ser 
provado em cada uma para a aprovação dos tamanhos) 

 

UND CAPTIVE 50 111,50 5.575,00 

16 

Camisetas amarelas, em malha, mês de prevenção ao suicídio, 
(setembro Amarelo), com brasão e escrito Município de Bom 
Sucesso sul. Tamanhos/Quantidades P (07) – M (15) – G (12) – 
GG (11) – EG (03) – XGG (02). (Precisa ser provado em cada 
uma para a aprovação dos tamanhos). 

UND CAPTIVE 50 24,50 1.225,00 

17 

(Camisetas amarelas em malha, (maio amarelo 2019), o letreiro 
será informado ao licitante quando for definido o slogan da 
campanha). Tamanhos/Quantidades P (07) – M (15) – G (12) – 
GG (11) – EG (03) – XGG (02). (Precisa ser provado em cada 
uma para a aprovação dos tamanhos). 

UND CAPTIVE 50 24,50 1.225,00 



18 

CAMISETAS AZUL em malha, – (NOVEMBRO AZUL 2018) E 
AGOSTO AZUL Para 2019, o letreiro será informado ao licitante 
quando for definido o Slogan da próxima campanha. 
Tamanhos/Quantidades P (07) – M (15) – G (12) – GG (11) – 
EG (03) – XGG (02). (Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos). 

UND CAPTIVE 50 24,50 1.225,00 

19 

CAMISETA PINK em malha – Para campanha Outubro Rosa, 
2018, o letreiro será informado ao licitante quando for definido 
o Slogan da próxima campanha. Tamanhos/Quantidades P (07) 
– M (15) – G (12) – GG (11) – EG (03) – XGG (02). (Precisa ser 
provado em cada uma para a aprovação dos tamanhos). 

UND CAPTIVE 50 25,00 1.250,00 

20 

Camisetas Rosa em malha, (OUTUBRO ROSA 2019), o letreiro 
será informado ao licitante quando for definido o slogan da 
campanha). Tamanhos/Quantidades P (07) – M (15) – G (12) – 
GG (11) – EG (03) – XGG (02). (Precisa ser provado em cada 

uma para a aprovação dos tamanhos). 

UND CAPTIVE 50 25,00 1.250,00 

21 

CAMISETAS BRANCAS – com tema da campanha, dia mundial de 
luta contra AIDS, o letreiro será informado ao licitante, quando 
for definido pelo Ministério da saúde o slogan da campanha. 
Tamanhos/Quantidades P (07) – M (15) – G (12) – GG (11) – 
EG (03) – XGG (02). (Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos). 

UND CAPTIVE 50 24,50 1.225,00 

22 

CAMISETAS VERDES em malha, mês abril verde, prevenção de 
acidentes de trabalho, o letreiro será informado ao licitante 
quando for definido o slogan da campanha. 
Tamanhos/Quantidades P (07) – M (15) – G (12) – GG (11) – 
EG (03) – XGG (02). (Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos). 

UND CAPTIVE 50 25,00 1.250,00 

23 

CAMISETAS VERMELHAS em malha, o letreiro será informado ao 
licitante, quando for definido o slogan da campanha pelo 
ministério da saúde. Tamanhos/Quantidades P (07) – M (15) – 
G (12) – GG (11) – EG (03) – XGG (02). (Precisa ser provado 
em cada uma para a aprovação dos tamanhos). 

UND CAPTIVE 50 25,00 1.250,00 

24 

CAMISETAS DOURADAS em malha, o letreiro será informado ao 
licitante, quando for definido o slogan da campanha pelo 
ministério da saúde. PARA CAMPANHA DE AMAMENTAÇÃO 2019. 
Tamanhos/Quantidades P (07) – M (15) – G (12) – GG (11) – 
EG (03) – XGG (02). (Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos). 

UND CAPTIVE 50 25,00 1.250,00 

25 

Camisetas em malha, para campanhas de vacina 2019- o letreiro 
e a cor serão informados ao licitante, quando forem definidos o 
slogan e os cartazes das campanhas de 2019. 
Tamanhos/Quantidades P (07) – M (15) – G (12) – GG (11) – 
EG (03) – XGG (02). (Precisa ser provado em cada uma para a 
aprovação dos tamanhos). 

UND CAPTIVE 50 24,50 1.225,00 

VALOR TOTAL DO LOTE E HOMOLOGADO DO  
FORNECEDOR 

R$ 34.650,00 (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta 
Reais) 

 
 
FORNECEDOR: SCHNEIDER E CHENET LTDA - ME, com o CNPJ 30.014.566/0001-33. 

LOTE 02 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. 
VALOR 
UNI. R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

26 

Confecção de Bonés em poliéster, para campanha saúde do 
trabalhador, campanha sobre agrotóxicos e vacina da raiva. 
As cores e letreiro serão repassadas ao licitante quando for 
definido o slogan da campanha em 2019. 

UND  D EXPRESS 300 9,47 2.839,98 

VALOR TOTAL DO LOTE E HOMOLOGADO DO 
FORNECEDOR 

R$ 2.839,98 (Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e 
Noventa e Oito Centavos) 

 
 
 
 



 
FORNECEDOR: DIANA TELES PINHEIRO DA SILVA - ME, com o CNPJ 26.266.552/0001-30. 

LOTE 03 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. 
VALOR 
UNI. R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

27 

Conjunto de Fantasias do Zé e Maria Gotinha para ser utilizado 
nas Campanhas de Vacinação, 02 Fantasia de pele sintética 
com cabeça estruturada em entretela com formato 
arredondado tronco cônico, macacão confeccionado em pele 
sintética com zíper nas costas, (tamanho grande- Para vestir 
em Humanos) -01 Plaqueta de poliestireno em forma de 
coração com identificação da Prefeitura. 

 
 
 
 
 
 

UND DIANA 2 1.420,00 2.840,00 

28 

Fantasia de cachorro, confeccionada em pelúcia, tamanho 
grande para usar em humanos, para campanha da raiva, e 
proteção dos animais. 

 

UND DIANA 2 1.000,00 2.000,00 

29 

Fantasia de mosquito da dengue, para trabalhar nas escolas as 
campanhas preventivas, confeccionada em pelúcia ou pele 
sintética, com a cabeça do mosquito. 

 

UND DIANA 2 1.015,00 2.030,00 

VALOR TOTAL DO LOTE E HOMOLOGADO DO 
FORNECEDOR 

R$ 9.692,00 (Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais) 

 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$44.359,98 

(QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) 

 

 

Bom Sucesso do Sul, 26 de novembro de 2018 
 

Nilson Antonio Feversani 
 Prefeito Municipal 

 


