
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 – Registro de Preços 27/2019 
 

Em concordância com a Ata datada em 06/06/2019 de Abertura do processo licitatório na modalidade de 

Pregão Presencial nº 38/2019, que teve como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE KIT 

ENXOVAL e KIT HIGIENE PARA BEBÊS, a fim de atender as gestantes carentes ou que se encontram em situação de 

vulnerabilidade temporária, conforme preconiza a Lei 1.091 de 12 de março de 2014, 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 da empresa ANDRE ANTONIO SABINO - 

ME, com o CNPJ 27.743.380/0001-00, conforme valores abaixo relacionados:  

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

VALOR 
TOTAL R$ 

1 

KIT ENXOVAL PARA BEBÊ: Cobertor Infantil, 
microfibra, composição 100% poliéster, gramatura de 
300g/m2, dimensões e tamanho 1,00 x 1,50m, cor a 
definir, toque macio e fofinho (MARCA CAPTIVE). 
Pacote de fraldas de tecido duplo, composição 100% 
algodão, cor lisa, tamanho da fralda 80x80cm, pacote 
com 5 unidades (MARCA CAPTIVE). kit com 02 
macacão infantil, manga longa, com pé, bordado, 
sendo 01 em composição de malha 100% algodão fio 
30/1 penteado, gramatura 160g/m2, outro em plush, 
composição 80% algodão 20% poliéster, gramatura 
245g/m2, tamanho e cores a definir (MARCA 
CAPTIVE). Kit de meias com 03 peças, modelo 
unissex, composição 100% poliamida, tamanhos a 
definir (MARCA GRIFFOS), toalha de banho felpuda, 
dupla face, composição 100% algodão, com forro em 
fralda, capuz, tam. 0,70 x 110m, peso mínimo 300 g 
fora da embalagem, cores a definir (MARCA 
CAPTIVE), kit de cueros flanelados, composição 
100% algodão, tamanho 0,60 x 0,80 m pós 
encolhimento, cores a definir - pacote com 03 peças 

(MARCA CAPTIVE), kit de 03 peças com mijão, 
composição em malha 100% algodão fio 30/1 
penteado, gramatura da malha 160g/m2, tamanho e 
cores a definir (MARCA CAPTIVE). Kit com 03 peças 
Bady manga longa, composição da malha 100% 
algodão fio 30/1 canelados, gramatura 180 g/m2, 
tamanho e cores a definir (MARCA CAPTIVE). 
Travesseiro infantil, tamanho 0,28 x 0,35 m, anti 
refluxo, com fronha de algodão fio 30/1, com tamanho 
compatível ao tamanho do travesseiro, em cores a 
definir (MARCA MINASREY). Kit de toalha de boca, 
em felpa de algodão, composição 100% algodão, toque 
macio tam. 0,30x0,35m, pacote com 02 unidades, 
cores a definir (MARCA CAPTIVE). Kit de babeiro 
felpudo com forro de plástico, toque macio, tamanho 
0,20x0,24m, cores neutras pacotes de 03 unidades 
(MARCA CAPTIVE). 

Unid. 

MARCAS 
DISPOSTAS 

INDIVIDUALMENTE 
A CADA PRODUTO 

NO DESCRITIVO DO 

KIT. 

 100 98,00    9.800,00 

2 

KIT HIGIENE PARA BEBÊ: (01) uma Banheira 28 
litros ergonômica formato anatômico cor "Unissex" 
(MARCA TITTI BABY), (01) um shampoo Neutro 
infantil para bebê de 200 ml (MARCA BARUEL), (01) 
um sabonete Neutro infantil 80gr. (MARCA 
POMPOM), (01) um pacote de Fraldas Descartáveis 
Ultra seca tamanho G, contendo 30 Fraldas de boa 
qualidade (MARCA CAPRICHO BABY), (01) um 
pacote de lenço umedecido sem álcool com 75 
Unidades (MARCA PIQUITUCHO).  

Unid. 

MARCAS 
DISPOSTAS 

INDIVIDUALMENTE 
A CADA PRODUTO 

NO DESCRITIVO DO 
KIT. 

100 42,50 4.250,00 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 14.050,00 
(Quatorze Mil e Cinquenta Reais) 

 
Bom Sucesso do Sul, 10 de Junho de 2019. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

 Prefeito Municipal 


