
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 
 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2019 – Registro de Preços 34/2019 
 

Em concordância com a ata datada em 25/07/2019 de abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão 

Presencial nº 54/2019, que teve como objeto o Registro de Preços para futuras aquisições de inseticidas, isca para 

formiga e demais materiais para manutenção arborização e jardinagem urbana, conforme especificações constantes no 

Termo de Referência, Anexo I do edital, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja 

ADJUDICADO o seu objeto a favor da proponente e valores relacionados abaixo: 

 

PROPONENTE FORNECEDORA: MORGEROT & BASSO LTDA – ME - CNPJ Nº 01.875.393/0001-40. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS MÍNIMAS QTDE. UNID. MARCA 
VALOR 

UNI. (R$) 

VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

1 

Inseticida piretróide, concentrado emulsionável, 
concentração de i.a. De p.a. Deltametrina 2,5% p/p 
inertes: estabilizante, diluente, tensoativos, 
solvente 97,5% p/p, frasco de 1 litro. Ref.: k-
othrine 25 ou similar. 

10 unid. SYNGENTA 170,00 1.700,00 

2 

Inseticida piretróide, à base de lambdacialotrina, na 
concentração de 10%, formulação pó molhável, 
caixa 01 kg contendo 40 envelopes de 25g, ref.: 
icon 10 pm ou similar 

5 unid. SYNGENTA 500,00 2.500,00 

4 
Isca para formiga a base de casca de laranja e 
fipronil 0,01%. Pacote de 300g 

420 unid. CITROMAX 5,30 2.226,00 

5 
Filme agrícola uv transparente de 8m x 100m de 
150 micras. Rolo com 100 metros. 

3 unid. AGROPLASTIC 2.330,00 6.990,00 

6 

Conjunto completo para aplicação de defensivos 
agrícolas - calça comprida em tecido de algodão 
repelente. Com ajuste na cintura e com reforço 
impermeável até o gancho; japona com mangas 
compridas. Gola “padre”. Abertura em v. 
Fechamento em velcro. Com ajuste na cintura; 
touca árabe com aba tipo bico de pato; avental 
impermeável. Permitir até 30 lavagens. Possuir 
certificado de aprovação – c.a. Expedido pelo 
ministério do trabalho e emprego. O tamanho será 
especificada no ato do pedido. 

3 unid. LIGHT 82,00 246,00 

8 
Tesoura de poda profissional com lâmina 
intercambiável e cabo revestido com plastisol. 

2 unid. TRAMONTINA 32,00 64,00 

9 

Ração para peixes onívoros com 28% de proteína 
bruta, apresentação: palet extrusada tamanho 
(mm): 12; proteína bruta mín. (%): 28; fibra bruta 
máx. (%): 8; matéria mineral máx. (%): 14; 
extrato etéreo mín. (%): 4%; cálcio máx. (%): 3; 
fósforo mín. (%): 0,9; umidade máx. (%): 12; 
vitamina a mín. (ui): 4000; vitamina d3 mín. (ui): 
1000; vitamina e mín. (mg): 30; vitamina k3 mín. 
(mg): 2; vitamina b1 mín. (mg): 4; piridoxina b6 
mín. (mg): 3,5; vitamina b2 mín. (mg): 5; 
vitamina b12 mín. (mg): 30; ácido pantotênico 

mín. (mg): 20; niacina mín. (mg): 35; colina mín. 
(mg): 1000; biotina mín. (mg): 0,2; inositol mín. 
(mg): 50; ácido fólico mín. (mg): 2; vitamina c 
mín. (mg): 100; manganês mín. (mg): 8; zinco 
mín. (mg): 50; ferro mín. (mg): 25; cobre mín. 
(mg): 3; iodo mín. (mg): 0,7; selênio mín. (mg): 
0,15; prazo de validade mínimo de 6 meses. Sacas 
de 25 kg. 

400 unid. POSH 40,20 16.080,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE R$ 29.806,00 

 

 
 
 
 



 
ITENS DESERTOS OU CANCELADOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS MÍNIMAS QTDE. UNID. MARCA 
VALOR 
UNI. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
ITEM (R$) 

3 

Inseticida do grupo químico piretróide, com 
ingrediente ativo deltrametrina. Concentração 
25g/l. concentrado emulsionável. Ref.: decis 25 
ec ou similar. Frasco: 1 litro 

5 unid - - - 

7 
Sombrite - tela para sombreamento confeccionada 
em polietileno de alta densidade. Anti-uv. Fator de 
sombreamento 70%. Largura 3,00 metros. Cor preta. 

200 m² - - - 

 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 29.806,00 

(Vinte e Nove Mil e Oitocentos e seis Reais) 

 
Bom Sucesso do Sul, 30 de Julho de 2019. 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 


