
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019 - REGISTRO DE PREÇOS nº 32/2019 
 

Em concordância com a ata datada em 23/07/2019 de abertura do processo licitatório na modalidade de 

Pregão Presencial nº 52/2019, que teve como objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisição de 

brinquedos, camisetas, refrigerantes e churros, a contratação de empresa para locação, montagem assistência e 

desmontagem de brinquedos recreativos infláveis máquina de algodão doce, carrinho de pipoca e materiais 

elétricos e de decoração para o evento Natal de luz, que acontecerá no dia 07 de dezembro de 2019, no horário 

das 14:00 às 18:00, no Centro Social Jordan Munaretto, conforme Termo de Referência, em anexo ao edital, 

também após a comissão organizadora avaliar as amostras apresentadas pelas vencedoras, HOMOLOGO por 

seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das empresas e 

especificações e valores abaixo relacionados:  

 

EMPRESA: PONTOCOM BRINDES LTDA - EPP, com o CNPJ nº 18.036.328/0001-23. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
Valor 

Unitário R$ 
VALOR TOTAL 
DO ITEM R$ 

1 

CAMISETE GOLA PÓLO FEMININA, EM PIQUÊ, cor: vermelho, com 
detalhes em branco, composição 50% algodão, 50% poliéster, 
gramatura mínima 190GR/m², com bordado na frente, com detalhe 
diferenciado na gola, punhos e peitilhos, fechamento com 3 botões, 
pesponto no ombro, tolerância de encolhimento 3%, TAMANHOS P-M-
G-GG-EG. A quantidade por tamanho será definida pelo Município. A 
camisete será do tipo baby look.  
MARCA PONTO COM BRINDES. 

45 32,68 1.470,60 

2 

CAMISETA EM MALHA PV ANTI PILLING, malha ramada sem dobras 
nas mangas e costas, na cor verde, com serigrafia na parte da frente 
em branco, composição 67% poliéster e 33% viscose, gramatura 158 
gramas/m², TAMANHOS: 12-14-16-P-M-G-GG-EG. A quantidade por 
tamanho será definida pelo Município.  
MARCA PONTO COM BRINDES. 

105 14,88 1.562,40 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA R$ 3.033,00 

Obs: As camisetas deverão ser entregues até o dia 22/11/2019, na prefeitura Municipal de Bom Sucesso 
do Sul. 

 

 

EMPRESA: DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945–MEI, com o CNPJ nº 14.993.678/0001-27. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
Valor 

Unitário 
R$ 

VALOR TOTAL DO 
ITEM 
R$ 

8 

Locação de máquina de algodão doce e carrinho de pipoca, incluindo 
mão de obra do operador dos equipamentos e todo o material 
necessário, para a produção: - 800 pacotes com no mínimo 55 
gramas de pipoca; -   800 unidades de algodão doce com no mínimo 
95 gramas; - Deverão ser produzidos no dia 07 de dezembro de 
2019, no Centro de Eventos Jordan Munaretto. Serão servidos 
aproximadamente às 15h:00. 

1 1.933,33 1.933,33 

Obs: Os objetos do  item acima deverão estar devidamente montados no local do evento (Centro Social Jordan 
Munaretto) até às 12:00 do dia 07 de dezembro de 2019, para serem produzidos a partir das 14:00 do dia 
07/12/2019, no Centro de Eventos Jordan Munaretto. 

Item Descrição do item Qtde. 
Unid. 

Medida 
Preço  Unit. 

R$ 
Valor Total Máximo R$ 

27 
locação de parque infantil inflável 
com os brinquedos abaixo 
descritos. 

1 un. 12.000,00 12.000,00 

QTDE. DESCRIÇÃO 

1 Tobogã 8 metros – largura 5 metros, altura 7 metros, escada de acesso e paredes de proteção, capacidade 
para 300 kilos, comporta crianças e adultos. Com monitor em tempo integral durante o evento. 



1 Tobogã homem aranha – comprimento 10 metros, largura 5 metros, altura 6,50 metros, escada de acesso e 
paredes de proteção, capacidade para até 350 kg. Com monitor em tempo integral durante o evento. 

1 Tribogã – rampa e obstáculos – largura do colchão 9x9, com parede lateral de 1 metro de altura. Com 
monitor em tempo integral durante o evento. 

1 Tobogã personalizado – selva mágica e madagascar, entrada lateral com escada, pula-pula e rampa, 
comprimento de 6 metros, largura de 4 metros, altura de 4 metros. Com monitor em tempo integral 
durante o evento. 

1 Pula-pula cachorrinho com rampa – largura 3,40 metros, comprimento 3,50 metros, altura 2,75 metros, 
subida interna com escalada. Com monitor em tempo integral durante o evento. 

1 Pula-pula castelo assombrado 6x6 metros. Com monitor em tempo integral durante o evento. 

1 Tombo legal- dimensões: 1,65 larg. X 1,80 compr. X 2,00 metros de altura. Capacidade até 70 kilos. 
Recomendado para crianças a partir de 03 anos de idade.  

1 Futebol de sabão 14x7. 
1 Futebol de sabão 12x6. 

1 Touro mecânico – largura do colchão 5 metros de diâmetro, altura do colchão 1,30, com proteção lateral. 
Com monitor em tempo integral durante o evento. 

1 Simulador montanha russa – realidade virtual, com mais de 20 cenários. Com monitor em tempo integral 
durante o evento. 

1 Cama elástica medindo 4.27, capacidade de até 150 kg. Com monitor em tempo integral durante o evento. 
1 Piscina de bolinha casinha, medindo 2x2, com monitor em tempo integral durante o evento. 

1 Casa do picolino, com monitor em tempo integral durante o evento. 
1 Simulador de corrida cockipit, com monitor em tempo integral durante o evento. 

 
         
1 

Walter ball, com piscina inflavel, medindo 5x7 metros com 4 bolhas, com monitor em tempo integral 
durante o evento. 

1 Giro radical, colchão 5x5 metros, quatro jogadores por vez, controle de velocidade e direção, com monitor 

em tempo integral durante o evento. 
1 Pula-pula palhaço, diametro de 5 metros. Altura 6 metros, com monitor em tempo integral durante o 

evento. 
1 Casinha do scoob doo, medidas: 04 metros de largura por 04 metros de comprimento por 03 metros de 

altura; paredes laterais de proteção; entrada e saída frontal pela garagem; escalada pelo carro do picolino 
para mini escorrega; mini jump no jardim da casa, piscina de bolinhas dentro da casa;  sistema de 
ancoragem para maior segurança; acompanhado de motor 

1 Guerra do cotonete, medidas mínimas do colchão 4x4; proteção nas laterais; mínimo 2 bases, com 
respectivos cotonetes; acompanhado de motor com monitor em tempo integral durante o evento. 

1 Futebol de sabão poliesportivo, com monitor em tempo integral durante o evento. 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA R$ 13.933,33 

 

EMPRESA: SCHNEIDER E CHENET LTDA, com o CNPJ nº 30.014.566/0001-33. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
Valor 

Unitário R$ 
VALOR TOTAL 
DO ITEM R$ 

3 

Carrinho De Boneca - nas cores Rosa/Lilás, com altura mínima 

60CM, largura mínima 32 cm, fundo 45 cm, composição: Plástico de 

boa qualidade e resistente, com 04 rodas grandes, acento para 01 

boneca (grande ou media) fácil para montar e desmontar. Aprovado 

pelo INMETRO. Conforme imagem ilustrativa.  

MARCA: CARDOSO TOYS. 

                           

130 24,00 3.120,00 

4 

Caminhão Caçamba com Balde Praia, Composição: Plástico atóxico, 

acompanha 1 balde de praia, 3 moldes, 1 peneira, 1 pá e 1 rastelo, 

Caçamba do caminhão levanta, indicado para crianças a partir de 3 

anos de idade, estimula a imaginação, criatividade e coordenação 

motora, Dimensões aproximadas da embalagem (A x L x P): 17,5 x 

ilustrativa.  19 x 31,5 cm. Conforme imagem 

MARCA: CARDOSO TOYS.     

150 24,00 3.600,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA R$ 6.720,00 

Obs: os brinquedos deverão ser entregues até o dia 22/11/2019, na prefeitura Municipal de Bom Sucesso do 
Sul. 

 



EMPRESA: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME, com o CNPJ nº 12.144.365/0001-79. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
Valor 

Unitário R$ 
VALOR TOTAL 
DO ITEM R$ 

5 

Squeeze Térmico, capacidade 590 ml, bico retrátil com canudo, corpo 

em Tritan, BPA Free (Livre de Bisfenol); Parede dupla que mantém 

bebidas frias por até 3 horas; Dimensões aproximadas do produto - 

cm (AxLxP) 31 x 10 x 33 cm, cores: verde, cinza e rosa. Conforme 

imagem ilustrativa.  

MARCA: INVICTA. 

                      

400 28,50 11.400,00 

9 

REFRIGERANTE A BASE DE EXTRATO DE GUARANÁ composto de 
extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo permitido 0,02 g 

a 0,2 g de extrato de semente de guaraná, isento de corantes 
artificiais, livre de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 
lata de 350 ml. Com prazo de validade mínimo de 7 meses a contar 
da data da entrega. Os refrigerantes deverão ser entregues em caixa 
térmica com gelo no dia 07 de dezembro de 2019, às 08:00 no 
Centro de Eventos Jordan Munaretto.  
MARCA: SARANDI.   

350 2,40 840,00 

10 

REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, composto água 
gaseificada, sacarina, sendo permitido extratos vegetais, cafeína, 
corante, caramelo, isento de corantes artificiais, livre de sujidades, 

parasitas, larvas, acondicionada em lata de 350 ml. Com prazo de 
validade mínimo de 7 meses a contar da data da entrega. Os 
refrigerantes deverão ser entregues em caixa térmica com gelo no dia 
07 de dezembro de 2019, às 08:00 no Centro de Eventos Jordan 
Munaretto. 
MARCA: SARANDI.   

550 2,40 1.320,00 

11 

ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, acondicionada em garrafas 
plásticas de 500 ml com lacre inviolável, prazo de validade mínimo de 
7 meses, com registro no órgão competente do ministério da saúde, 
conforme resolução 23/2006 da ANVISA, e alterações posteriores. As 

Águas deverão ser entregues em caixa térmica com gelo no dia 07 de 
dezembro de 2019, às 08:00 no Centro de Eventos Jordan Munaretto.  
MARCA: SARANDI.   

200 1,60 320,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA R$ 13.880,00 

Obs: O item 5 deverá ser entregue até o dia 22/11/2019, na prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul. 
Obs: Os itens 9, 10 E 11, acima deverão ser entregues no local do evento (Centro Social Jordan Munaretto) até às 
08:00 do dia 07 de dezembro de 2019. 

 

EMPRESA: ANDRE ANTONIO SABINO - ME, com o CNPJ nº 27.743.380/0001-00. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
Valor 

Unitário R$ 
VALOR TOTAL 
DO ITEM R$ 

24 

Laço para arvore de natal - em vinil, tamanho grande, largura 40 cm, 
na cor vermelho.     
 
MARCA: VITORIA CHRISTMAS.    

300 29,80 8.940,00 

25 

Laço para arvore de natal - em vinil, tamanho médio, largura 28 cm, 
na cor vermelho.   
 
MARCA: VITORIA CHRISTMAS.              

300 20,90 6.270,00 

26 

Festão aramado branco - medidas: no minimo 25 cm x 2,70m e 240 
galhos, confeccionado em material sintético, fio de arame 
galvanizado, para confecção de arvores natalinas 
internas e externas.      
 
MARCA: VITORIA CHRISTMAS.    

400 52,00 20.800,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA R$ 36.010,00 

 
 



EMPRESA: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI - EPP, 
com o CNPJ nº 17.063.665/0001-47. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
Valor 

Unitário R$ 
VALOR TOTAL 
DO ITEM R$ 

12 

Corda luminosa em leds, decorativa, mangueira de 13 mm de 
diâmetro, corte a cada metro, com 30 leds por metro (mínimo), leds 
deitados para uma visão em 360 graus. Potência mínima de 3 w/mt. 
Uso interno/externo, mangueira de 2 fios, tensão: 220 volts. Rolo de 
100 metros, contendo: 5 cabos de força, 5 emendas (conectores de 
interconexão) e 5 capas terminação 13 mm. Leds na cor branco frio. 
MARCA: A A. 

25 398,90 9.972,50 

13 

Corda luminosa em leds, decorativa, mangueira de 13 mm de 
diâmetro, corte a cada metro, com 30 leds por metro (mínimo), leds 

deitados para uma visão em 360 graus. Potência mínima de 3 w/mt. 
Uso interno/externo, mangueira de 2 fios, tensão: 220 volts. Rolo de 
100 metros, contendo: 5 cabos de força, 5 emendas(conectores 
interconexão) e 5 capas terminação 13 mm. Leds na cor verde. 
MARCA: A A. 

5 398,90 1.994,50 

14 

Corda luminosa em leds, decorativa, mangueira de 13 mm de 
diâmetro, corte a cada metro, com 30 leds por metro (mínimo), leds 

deitados para uma visão em 360 graus. Potência mínima de 3 w/mt. 
Uso interno/externo, mangueira de 2 fios, tensão: 220 volts. Rolo de 
100 metros, contendo: 5 cabos de força, 5 emendas(conectores 
interconexão) e 5 capas terminação 13 mm. Leds na cor azul. 
MARCA: A A. 

10 398,90 3.989,00 

15 

Corda luminosa em leds, decorativa, mangueira de 13 mm de 
diâmetro, corte a cada metro, com 30 leds por metro (mínimo), leds 
deitados para uma visão em 360 graus. Potência mínima de 3 w/mt. 

Uso interno/externo, mangueira de 2 fios, tensão: 220 volts. Rolo de 
100 metros, contendo: 5 cabos de força, 5 emendas(conectores 
interconexão) e 5 capas terminação 13 mm. Leds na cor vermelho. 
MARCA: A A. 

5 398,90 1.994,50 

16 

Cordão com 100 leds, fixo (sem pisca), tomada macho e fêmea para 
união de até 5 conjuntos. Para uso externo, resistentes a chuva, com 
resina na base dos leds, sendo totalmente a prova d’água, com fiação 
resistente e seu revestimento na cor verde ou transparente. Fiação de 

cobre, diâmetro do fio 1,8 mm.(mínimo). Comprimento total mínimo 
de 9 mts. Tensão 220 volts. Consumo máximo total de 6w. Cor dos 
leds: branco frio. 
MARCA: A A. 

200 13,28 2.656,00 

17 

Cordão com 100 leds, fixo (sem pisca), tomada macho e fêmea para 
união de até 5 conjuntos. Para uso externo, resistentes a chuva, com 

resina na base dos leds, sendo totalmente a prova d’água, com fiação 
resistente e seu revestimento na cor verde. Fiação de cobre, diâmetro 
do fio 1,8 mm.(mínimo). Comprimento total mínimo de 9 mts. Tensão 
220 volts. Consumo máximo total de 6w cor dos leds: azul.  
MARCA: A A. 

100 12,90 1.290,00 

19 

Cordão com 500 leds para uso externo na cor branco frio / 6.000k, 
com fio verde, podendo ter efeitos pisca ou fixo, tomada macho. 
Extensão de 50 mts, fonte bivolt transformando para 31 v . Potência 
aproximada de 30 watts.  
MARCA: BRILLIANT. 

24 93,90 2.253,60 

20 

Cordão com 1000 leds para uso externo na cor branco frio / 6.000k, 

com fio verde, podendo ter efeitos pisca ou fixo, tomada macho. 
Extensão de 80 mts, fonte bivolt transformando para 31 v . Potência 
aproximada de 60 watts.  
MARCA: BRILLIANT. 

24 179,90 4.317,60 

21 

Projetor/refletor de led " chips on board". 100 w / bivolt em alumínio 
fundido sob pressão, grau de proteção ip 65 com resistência a 
impactos e ações intempéries, dimensões aproximadas 395x290x110 
mm, revestido em processo de pintura eletrostática. Iluminação 
disponível nas cores: branco frio (5.500 a 6.500 graus kelvin); branco 
morno (3.000 graus kelvin); verde; azul; vermelho. OBS: A cor será 

definida pelo município. 
MARCA: TOLED.  

15 179,20 2.688,00 



22 

Cascata em led, confeccionadas com 200 led's fixos 220v na cor 
branco frio, com fio branco, medindo 4,5m de comprimento. As 
medidas das caídas deverão ser aproximadamente de: 0,30m, 0,50m, 
e 0,70m provocando um efeito assimétrico. As caídas não poderão 
apresentar medidas únicas.  
MARCA: BRILLIANT. 

100 34,50 3.450,00 

23  

Projetor de natal blindado para uso externo, com potência de 4w, 
bivolt. Frequencia nominal 50/60hz. Com 16 imagens natalinas 
coloridas com movimentos. Possui 4 cartões, cada cartão com 4 
imagens natalinas diferentes. Projeção para uma distância de até 10 
mts, com espeto para grama/jardim.  
MARCA: A A. 

3 118,90 356,70 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA R$ 34.962,40 

 
EMPRESA: ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - ME, com o CNPJ nº 

08.389.693/0001-68. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
Valor 

Unitário R$ 
VALOR TOTAL 
DO ITEM R$ 

18 

Cordão com 100 leds blindados para uso externo na cor branco frio / 
6.000k, com fio verde, fixo (sem pisca), tomada macho e fêmea para 
união de até 5 conjuntos. Extensão de 10 mts, 220v. Potência 
aproximada de 6 watts. Medidas do led: diâmetro da base = 8mm / 

diâmetro da ponta do led = 6mm / comprimento total do led 3 cm . 
MARCA: BRILLIANT. 

200 29,90 5.980,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA R$ 5.980,00 

 
EMPRESA: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, com o CNPJ nº 22.094.574/0001-09. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
Valor 

Unitário R$ 
VALOR TOTAL 
DO ITEM R$ 

6 

Cavalinho Upa Upa / Pula Pula Inflável em Vinil Com Som: Fabricado 

em Vinil Atóxico de alta qualidade e inflável. Nas Cores: Azul, verde, 

vermelho, emite som de cavalgada, medidas aproximadas: 52cm 

(Comprimento) X 46cm (Largura). Com bateria 3x1,5v. Certificação 

do INMETRO e BRICS. Conforme imagem ilustrativa. 

MARCA: BEE TOYS. 

                          

200  34,65 6.930,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA R$ 6.930,00 

Obs: os brinquedos deverão ser entregues até o dia 22/11/2019, na prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul. 

 
ITENS DESERTOS OU FRACASSADOS 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
Valor 

Unitário R$ 
VALOR TOTAL 
DO ITEM R$ 

7 

Churros com no mínimo 16 cm, massa produzida com ingredientes de 
boa qualidade, recheados com doce de leite ou chocolate de boa 

qualidade, açúcar e canela misturados para passar nos churros. 
Deverão ser produzidos no dia 07 de dezembro de 2019, no Centro 
de Eventos Jordan Munaretto. Serão servidos aproximadamente às 
15h:00. 

1000 - - 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 121.448,73 
(Cento e Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos) 

 

Bom Sucesso do Sul, 09 de Agosto de 2019. 

 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 


