
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019 

Em concordância com a Ata datada em 24/07/2019, de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão 

Presencial nº 50/2019, que teve como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços com 

profissionais especializados com instrutores, para ministrar cursos com o clube de mães, Idosos e crianças que 

frequentam o CMEI vovó Helena, conforme descrito 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 licitantes, conforme especificações e valores abaixo relacionados: 

 
EMPRESA LICITANTE: SAMANTA BERTELLI 04201723941 - MEI – CNPJ: 18.042.522/0001-11 

Item Descrição 
Total horas 

(curso) 
Unid. 

Valor unit. 
Por hora R$ 

Valor 
total R$ 

1 

Curso de Confecção de Produtos de Higiene Pessoal 
de Uso Diário e Terapêutico. Serão confeccionados: 
sabonete em barra e líquido, shampoo, 
desodorante rollon, protetor labial (uso como 
batom), óleo medicado para massagens, perfumes, 
aromatizadores de varetas, Spray de ambiente, 

água para passar roupa, água de lençóis, sais de 
banho e argilas. Estimular a elaboração de seus 
cosméticos de forma natural, reduzindo a 
exposição por agentes químicos industrializados. 
Outro ponto importante é a redução de lixo, 
reutilizando embalagens que antes iriam para o 
lixo. Estimular o cooperativismo na compra dos 
insumos para barganha na compra. 

Horas 9 127,00 1.143,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE R$ 1.143,00 

 
EMPRESA LICITANTE: CRISTINA DEMO MARTINELLO & CIA LTDA – ME – CNPJ: 19.089.292/0001-09 

Item Descrição 
Total horas 

(curso) 
Unid. 

Valor unit. 
Por hora R$ 

Valor 
total R$ 

2 

Curso de Uso das Especiarias na Culinária: 
Conhecendo as especiarias e suas funções no dia a 
dia, demonstração dos 6 sabores e as interações 

em nosso corpo; Prática gustativa dos sabores. 
Demonstrar o potencial dos alimentos através de 
seus sabores, combinações potenciais para 
prevenção e tratamento de desequilíbrios do corpo. 

Horas 9 160,00 1.440,00 

3 

Curso de Meditação Verde: Levar aos participantes 
a possibilidade de utilização das plantas para fins 
energéticos, as plantas possuem energia. Assim 
como nós temos um campo de energia, as plantas 
que também são seres vivos possuem o campo de 

energia delas. Iremos utilizar o poder energético 
das plantas para aprofundar a meditação. 
Orientação sobre quais são as plantas mais 
utilizadas e cuidados específicos quanto à utilização 
para a meditação. Pratica meditativa com a 
utilização de uma das ervas. 

Horas 3 160,00 480,00 

4 

Curso de Mandala de Ervas Medicinais: iremos 
confeccionar uma mandala na horta com materiais 
recicláveis e plantas já existentes na horta (flores, 
ervas). Estimular o jovem a pratica do plantio e 

cultivo das ervas medicinais para fins de consumo 
próprio e da comunidade. 

Horas 3 160,00 480,00 



 

5 

Curso de Dança Circular: Intuito de acalmar, 
integrar os jovens, trabalhar a vergonha, trazer o 
senso de respeito por si mesmo e pelos colegas, 
ampliar consciência corporal, gerar interesse sobre 
outras culturas e idiomas, ampliar o repertório 
musical e gestual, desenvolver a autoestima, 
superar desafios, conectar com o silêncio, aprender 
com diversão, motivar a curiosidade, trazer 
esperança. Iniciar com uma breve explicação sobre 
a pratica. Após realizar a dinâmica de grupo, 

tempo para as impressões. 

Horas 4 160,00 640,00 

6 

Curso de Oficina de Chás: Como as plantas 
medicinais agem no corpo. Diferentes técnicas para 
preparo de chás, a quantidade de planta a ser 
utilizada para preparo de chás, dosagem para uso 
de chás por crianças, adultos e idosos, diferentes 
formas de usar os chás, como avaliar a qualidade 
das plantas produzidas em casa ou adquiridas no 
comércio, reconhecimento de plantas comuns. 

Horas 9 160,00 1.440,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE R$ 4.480,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 5.623,00 

(Cinco mil e seiscentos e vinte e três reais) 

Bom Sucesso do Sul, 30 de Julho de 2019. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 


