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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 13 de Julho de 2018, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE                 , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  026/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  76/2018, Licitação nº 65/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATOS DA CME ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  74/2018    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: CONFORME INFORMADO AOS PROPONENTES PARTICIPANTES DO CERTAME, EM 09/07/2018 VIA EMAIL, FOI
ABERTA A SESSÃO PARA LANCES ÀS 14H00. PRESENTES NA SESSÃO OS REPRESENTANTES DAS
PROPONENTES TOTALA SPORTS LTDA ME SR. ANDERSON CORDEIRO PIROLLI E OBJETIVA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA SR. KLEBER LUIZ LIBANO. TERMINADOS OS LANCES, FORAM ABERTOS E
CONFERIDOS OS DOCUMENTO DAS EMPRESAS VENCEDORAS SENDO QUE A EMPRESA TOTAL SPORTS
LTDA ME APRESENTOU CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS VENCIDA, PORÉM POR TER COMPROVDO SUA
SITUAÇÃO DE MICRO EMPRESA, FOI EMITIDA NA MESMA SESSÃO A CERTIDÃO VÁLIDA. TODAS AS DEMAIS
VENCEDORA APRESENTARAM OS DOCUMENTOS DE ACORDO COM O EXIGIDO NO EDITAL.  APÓS FOI
ABERTO PRAZO DE RECURSO, SENDO QUE NENHUM DOS PROPONENTES MANIFESTOU INTERESSE.
DESTA FORMA O PREGOEIRO CRISTIANO SAVARIS DA SILVA,  ADJUDICOU OS ITENS 1 A 46 DA PRESENTE
LICITAÇÃO. LIDA E APROVADA ESTA ATA, VAI ASSINADA PELO PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E DEMAIS
PRESENTES.

Item

Participante:

Especificação

9236 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Troféu com altura de 124 cm com base octogonal de 21 cm
de largura em polímero na cor preto. Sobre esta base
quatro suportes com frisos em polímero e metalizados na
cor dourado com quatro cones em polímero metalizado na
cor verde. Sobre estes cones, quatro coroas em polímero
metalizado na cor dourada com doze pontas com uma copa
interna em polímero metalizada na cor verde e tampa em
polímero metalizado na cor dourado. Sobre este suporte
uma coroa em polímero metalizado na cor dourada com 12
pontas com 15,1 cm de largura e uma copa interna em
polímero metalizada na cor dourada. Quatro estatuetas de
futebol fixas na lateral da base em madeira. Estatueta
superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITORIA 0,0000 252,00    504,00   

2 Troféu com altura de 113 cm com base octogonal de 21 cm
de largura em polímero na cor preto. Sobre esta base
quatro suportes com frisos em polímero e metalizados na
cor dourado com quatro cones em polímero metalizados na
cor dourado, com tampas em polímero metalizado na cor
verde. Sobre estes cones, quatro coroas em polímero
metalizado na cor dourada com doze pontas com uma copa
interna em polímero metalizada na cor verde e tampa em
polímero metalizada na cor dourada. Sobre estas coroas,
quatro cones em polímero metalizados na cor dourado com
tampas em polímero metalizado na cor verde e quatro
suportes com frisos em polímeros metalizados na cor
dourado. Sobre estes suportes uma base em madeira um
cone em polímero metalizados na cor dourado. Sobre este
suporte uma coroa em polímero metalizado na cor dourada
com 12 pontas com 15,1 cm de largura e uma tampa em
polímero metalizada na cor dourada. Quatro estatuetas de
futebol fixas na lateral da base em madeira. Estatueta
superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITORIA 0,0000 245,00    490,00   



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE                 

CNPJ:

PRACA JOAO MACAGNAN, 322                

C.E.P.:

82.939.398/0001-90

89654-000 - Água Doce - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  65/2018 - PR

76/2018

76/2018

26/06/2018

Folha:  2/8

Item

Participante:

Especificação

9236 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

3 Troféu com altura de 108 cm com base octogonal de 21 cm
de largura em polímero na cor preto. Sobre esta base
quatro suportes com frisos em polímero e metalizados na
cor dourado com quatro cones em polímero metalizados na
cor dourado, com tampas em polímero metalizado na cor
verde. Sobre estes cones, quatro coroas em polímero
metalizado na cor dourada com doze pontas com uma copa
interna em polímero metalizada na cor verde e tampa em
polímero metalizado na cor dourado. Sobre estas coroas,
quatro cones em polímero metalizados na cor dourado com
tampas em polímero metalizado na cor verde e quatro
suportes com frisos em polímero metalizados na cor
dourado. Sobre estes suportes uma base em madeira um
cone em polímero metalizado na cor dourado. Sobre este
suporte uma coroa em polímero metalizado na cor dourada
com 12 pontas com 15,1 cm de largura e uma copa interna
em polímero metalizada na cor verde com uma tampa em
polímero metalizada na cor dourado. Quatro estatuetas de
águias fixas na lateral da base em madeira. Estatueta
superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITORIA 0,0000 240,00    480,00   

11 Troféu com altura de 47 cm, com base quadrada com 15
cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero
metalizado na cor dourada, sobre este cone um anel em
polímero metalizado na cor dourada. Plaqueta para
gravação. Estatueta de jogador de futebol em polímero
metalizado na cor dourada.

UN 3,00  VITORIA 0,0000 58,00    174,00   

12 Troféu com 97 cm de altura, com base redonda com 21 cm
de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa de
deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro colunas
metalizadas na cor dourada. Uma base de madeira redonda
na cor preta com um suporte metalizado na cor dourada e
um anel metalizado na cor prata. Taça composta por cesta
e copa fechada metalizada na cor dourada com 21 cm de
largura a partir das alças. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação. Demais
componentes metalizados na cor dourada.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 200,00    200,00   

13 Troféu com 87 cm de altura, com base redonda com 21 cm
de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa de
deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro colunas
metalizadas na cor dourada. Uma base de madeira redonda
na cor preta com um suporte metalizado na cor dourada e
um anel metalizado na cor prata. Taça composta por cesta
e copa fechada metalizada na cor dourada com 21 cm de
largura a partir das alças. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação. Demais
componentes metalizados na cor dourada.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 188,00    188,00   

14 Troféu com 78 cm de altura, com base redonda com 21 cm
de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa de
deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro colunas
metalizadas na cor dourada. Uma base de madeira redonda
na cor preta com um suporte metalizado na cor dourada e
um anel metalizado na cor prata. Taça composta por cesta
e copa fechada metalizada na cor dourada com 21 cm de
largura a partir das alças. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação. Demais
componentes metalizados na cor dourada.

UN 3,00  VITORIA 0,0000 180,00    540,00   

15 Troféu com altura de 115 cm com base octogonal de 21,5
cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base
quatro colunas composta por oito tampas em polímero
metalizadas na cor dourada, oito cones em polímero
metalizados na cor dourada, oito suportes em polímero
metalizado na cor dourada e quatro colunas com estrias em
alto relevo metalizadas na cor prata. Sobre estas colunas
uma base em polímero na cor preta e uma taça em
polímero metalizada na cor dourada com 21 cm de largura
a partir das alças. Tampa da taça em polímero metalizado
na cor dourada. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa
da Vitória) fixa no centro da base e quatro estatuetas de
águias fixas nas laterais da base em polímero. Estatueta
superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 4,00  VITORIA 0,0000 233,00    932,00   
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16 Troféu com altura de 105 cm com base octogonal de 21,5
cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base
quatro colunas composta por oito tampas em polímero
metalizadas na cor dourada, oito cones em polímero
metalizados na cor dourada, oito suportes em polímero
metalizado na cor dourada e quatro colunas com estrias em
alto relevo metalizadas na cor prata. Sobre estas colunas
uma base em polímero na cor preta e uma taça em
polímero metalizada na cor dourada com 18,5 cm de
largura a partir das alças. Tampa da taça em polímero
metalizado na cor dourada. Uma estatueta de honra ao
mérito (deusa da Vitória) fixa no centro da base e quatro
estatuetas de águias fixas nas laterais da base em
polímero. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para
gravação.

UN 3,00  VITORIA 0,0000 213,00    639,00   

18 Troféu com 108 cm de altura, com base octogonal com
21,5 cm de largura em polímero na cor preta, Quatro
colunas compostas por componentes em polímero
metalizado na cor dourada e cones em polímero
metalizados na cor azul acetinado. Uma base em polímero
octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas
fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte
superior desta base um suporte e um cone com frisos e
tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma bola
em polímero parte metalizada na cor dourada e parte na cor
azul acetinado. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta
para gravação.

UN 4,00  VITORIA 0,0000 227,70    910,80   

19 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, com
um ramo de folhas de louro do lado esquerdo, metalizada
na cor dourada, com o tamanho de 100mm de diâmetro e
centro liso de 60mm de diâmetro, para colocação de
adesivo. Possui espessura máxima de 3,2 mm. Peso
aproximado de 97 gramas. Suporte para fita de até 27mm
de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de
Cetim, nas cores; azul, vermelha, amarela, branca ou
verde. Também pode vir acompanhada com fita de
Gorgurão, nas cores; (Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo
+ Branco + Verde) e Azul. Ambos modelos de fita com 2,5
centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento.

UN 138,00  VITORIA 0,0000 7,10    979,80   

20 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, com
um ramo de folhas de louro do lado esquerdo, metalizada
na cor prata, com o tamanho de 100mm de diâmetro e
centro liso de 60mm de diâmetro, para colocação de
adesivo. Possui espessura máxima de 3,2 mm. Peso
aproximado de 97 gramas. Suporte para fita de até 27mm
de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de
Cetim, nas cores; azul, vermelha, amarela, branca ou
verde. Também pode vir acompanhada com fita de
Gorgurão, nas cores; (Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo
+ Branco + Verde) e Azul. Ambos modelos de fita com 2,5
centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento.

UN 138,00  VITORIA 0,0000 7,10    979,80   

21 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, com
um ramo de folhas de louro do lado esquerdo, metalizada
na cor bronze, com o tamanho de 100mm de diâmetro e
centro liso de 60mm de diâmetro, para colocação de
adesivo. Possui espessura máxima de 3,2 mm. Peso
aproximado de 97 gramas. Suporte para fita de até 27mm
de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de
Cetim, nas cores; azul, vermelha, amarela, branca ou
verde. Também pode vir acompanhada com fita de
Gorgurão, nas cores; (Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo
+ Branco + Verde) e Azul. Ambos modelos de fita com 2,5
centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento.

UN 82,00  VITORIA 0,0000 7,10    582,20   

25 Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, ao
redor da medalha uma coroa de louros em alto relevo,
metalizada na cor dourada, com o tamanho de 60mm de
diâmetro e centro liso de35mm de diâmetro, que também
permite a colocação de adesivo de 35mm. Possui
espessura máxima de 3,2mm. Peso aproximado de 427
gramas. Suporte para fita de 27mm de largura. A medalha
pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura
ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelha
ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.

UN 120,00  VITORIA 0,0000 3,50    420,00   
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26 Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, ao
redor da medalha uma coroa de louros em alto relevo,
metalizada na cor prata, com o tamanho de 60mm de
diâmetro e centro liso de35mm de diâmetro, que também
permite a colocação de adesivo de 35mm. Possui
espessura máxima de 3,2mm. Peso aproximado de 427
gramas. Suporte para fita de 27mm de largura. A medalha
pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura
ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelha
ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.

UN 120,00  VITORIA 0,0000 3,50    420,00   

27 Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, ao
redor da medalha uma coroa de louros em alto relevo,
metalizada na cor prata, com o tamanho de 60mm de
diâmetro e centro liso de35mm de diâmetro, que também
permite a colocação de adesivo de 35mm. Possui
espessura máxima de 3,2mm. Peso aproximado de 427
gramas. Suporte para fita de 27mm de largura. A medalha
pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura
ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelha
ou verde-amarela com 2,5 cm de largura

UN 120,00  VITORIA 0,0000 3,50    420,00   

31 Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac,
com bordas raiadas e polidas com a figura de dois ramos e
uma tocha olímpica em alto relevo, metalizada na cor
bronze, com o tamanho de 50mm por 60mm de diâmetro e
centro liso de 35mm de diâmetro, que também permite a
colocação de adesivo de 35mm. Possui espessura máxima
de 2,5mm. Peso aproximado de 38 gramas. Suporte para
fita de 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada
de fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca
ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas
cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com
2,5 cm de largura.

UN 250,00  VITORIA 0,0000 3,60    900,00   

35 Troféu com 82 cm de altura, com base oitavada com 26,5
cm de largura em polímero metalizada na cor dourada.
Sobre esta base dois suportes intercalados por um anel em
polímero metalizado na cor dourada. Acima deste suporte
uma taça em polímero metalizado na cor dourada, com
efeito, texturizado na parte superior e na parte inferior na
cor dourada com 42 cm de largura a partir das alças.
Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada
Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 263,00    263,00   

39 Troféu com 92 cm de altura, com base redonda com 21 cm
de largura em polímero metalizado na cor vermelha
acetinada, suporte e cone com frisos e tampa em polímero
metalizado na cor dourada. Acima um suporte em polímero
metalizado na cor dourado e uma taça em polímero
metalizada na cor vermelho acetinado com 33 cm de
largura a partir das alças. Tampa e alças em polímero
metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável.
Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 175,00    175,00   

40 Troféu com 83 cm de altura, com base redonda com 21 cm
de largura em polímero metalizado na cor vermelha
acetinada, suporte e cone com frisos e tampa em polímero
metalizado na cor dourada. Acima um suporte em polímero
metalizado na cor dourado e uma taça em polímero
metalizada na cor vermelho acetinado com 33 cm de
largura a partir das alças. Tampa e alças em polímero
metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável.
Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 151,35    151,35   

41 Troféu com 75 cm de altura, com base redonda com 21 cm
de largura em polímero metalizado na cor vermelha
acetinada, suporte e cone com frisos e tampa em polímero
metalizado na cor dourada. Acima um suporte em polímero
metalizado na cor dourado e uma taça em polímero
metalizada na cor vermelho acetinado com 33 cm de
largura a partir das alças. Tampa e alças em polímero
metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável.
Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITORIA 0,0000 144,00    288,00   
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43 Troféu com 103 cm de altura, com base octogonal com
21,5 cm de largura em polímero na cor preta, Quatro
colunas compostas por componentes em polímero
metalizados na cor dourada contendo no centro uma figura
de bola de futebol em polímero metalizada na cor prata
com gomos pintados na cor preta. Uma base em polímero
octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas
fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte
superior desta base um suporte e um cone com frisos e
tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma figura
de bola de futebol em polímero metalizada na cor prata
com gomos pintados na cor preta. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 245,00    245,00   

Total do Participante --------> 10.881,95   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

9512 - TOTAL SPORTS LTDA ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

4 Troféu com 45 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura em polímero na cor preta. Sobre esta base dois
suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel metalizado na cor prata. Taça em
polímero metalizada na parte externa na cor dourada e na
parte interna com pintura dourada fosca com 33 cm de
largura a partir das alças fosca na parte interna. Estatueta
intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITÓRIA 0,0000 98,80    98,80   

5 Troféu com 41 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura em polímero na cor preta. Sobre esta base dois
suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel metalizado na cor prata. Taça em
polímero metalizada na parte externa na cor dourada e na
parte interna com pintura dourada fosca com 33 cm de
largura a partir das alças fosca na parte interna. Estatueta
intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITÓRIA 0,0000 94,90    94,90   

6 Troféu com 36 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura em polímero na cor preta. Sobre esta base dois
suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel metalizado na cor prata. Taça em
polímero metalizada na parte externa na cor dourada e na
parte interna com pintura dourada fosca com 33 cm de
largura a partir das alças fosca na parte interna. Estatueta
intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITÓRIA 0,0000 87,90    175,80   

7 Troféu com 59 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura em polímero na cor preta. Sobre esta base dois
suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel em polímero metalizado na cor
prata. Taça com 33 cm de largura a partir das alças
metalizada na cor dourada com tampa em polímero
metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável.
Plaqueta para gravação.

UN 7,00  VITÓRIA 0,0000 111,80    782,60   

8 Troféu com 54 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura em polímero na cor preta. Sobre esta base dois
suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel em polímero metalizado na cor
prata. Taça com 33 cm de largura a partir das alças
metalizada na cor dourada com tampa em polímero
metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável.
Plaqueta para gravação.

UN 4,00  VITÓRIA 0,0000 104,90    419,60   

9 Troféu com 66 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura metalizada na cor dourada. Dois suportes em
polímero intercalados por um anel em polímero metalizado
na cor dourada. Taça em polímero metalizada na cor
dourada, com efeito, texturizado com 33 cm de largura
entre as laças. Tampa e alças em polímero metalizado na
cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para
gravação

UN 3,00  VITÓRIA 0,0000 115,70    347,10   
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10 Troféu com 62 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura metalizada na cor dourada. Dois suportes em
polímero intercalados por um anel em polímero metalizado
na cor dourada. Taça em polímero metalizada na cor
dourada, com efeito, texturizado com 33 cm de largura
entre as laças. Tampa e alças em polímero metalizado na
cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para
gravação.

UN 2,00  VITÓRIA 0,0000 123,50    247,00   

17 Troféu com 120 cm de altura, com base octogonal com
21,5 cm de largura em polímero na cor preta, Quatro
colunas compostas por componentes em polímero
metalizado na cor dourada e cones em polímero
metalizados na cor azul acetinado. Uma base em polímero
octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas
fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte
superior desta base um suporte e um cone com frisos e
tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma bola
em polímero parte metalizada na cor dourada e parte na cor
azul acetinado. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta
para gravação.

UN 4,00  VITÓRIA 0,0000 249,60    998,40   

22 Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac,
com gravura de águia e um ramo em alto relevo na parte
inferior, metalizada na cor dourado, com o tamanho de
60mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro com a
gravação de "honra ao mérito", que também permite a
colocação de adesivo de 25mm. Possui espessura máxima
de 4,5mm. Peso aproximado de 37 gramas. Suporte para
fita de 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada
de fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca
ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas
cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com
2,5 cm de largura

UN 150,00  VITÓRIA 0,0000 3,68    552,00   

23 Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac,
com gravura de águia e um ramo em alto relevo na parte
inferior, metalizada na cor prata, com o tamanho de 60mm
de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro com a gravação
de "honra ao mérito", que também permite a colocação de
adesivo de 25mm. Possui espessura máxima de 4,5mm.
Peso aproximado de 37 gramas. Suporte para fita de 27mm
de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de
cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde
com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul,
azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de
largura.

UN 150,00  VITÓRIA 0,0000 3,68    552,00   

24 Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac,
com gravura de águia e um ramo em alto relevo na parte
inferior, metalizada na cor bronze, com o tamanho de
60mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro com a
gravação de "honra ao mérito", que também permite a
colocação de adesivo de 25mm. Possui espessura máxima
de 4,5mm. Peso aproximado de 37 gramas. Suporte para
fita de 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada
de fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca
ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas
cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com
2,5 cm de largura .

UN 150,00  VITÓRIA 0,0000 3,68    552,00   

28 Troféu com 22 cm de altura, com base quadrada com 7,5
cm de largura em polímero na cor preta e dourado. Na
parte superior desta base uma estatueta fixa de ramo para
inserção de aro de modalidades metalizado na cor dourada,
BICICROSS com altura de 13,5 centímetros material
polímero injetado dourado. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITÓRIA 0,0000 16,25    32,50   

29 Troféu com 20 cm de altura, com base redonda com 7,5 cm
de largura em polímero na cor preta a prata. Na parte
superior desta base uma estatueta fixa de ramo para
inserção de aro de modalidades prateada na cor prata,
BICICROSS com altura de 13,5 centímetros material
polímero injetado prata. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITÓRIA 0,0000 15,60    31,20   

30 Troféu com 18 cm de altura, com base redonda com 7,5 cm
de largura em polímero na cor preta e bronze. Na parte
superior desta base uma estatueta fixa de ramo para
inserção de aro de modalidades bronze na cor bronze,
BICICROSS com altura de 13,5 centímetros material
polímero injetado bronze. Plaqueta para gravação.

UN 4,00  VITÓRIA 0,0000 14,95    59,80   
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33 Troféu com altura de 23 cm, base oval com 22,50 cm de
largura em polímero na cor preta com friso na tampa da
base metalizada na cor dourada. Dois suportes em
polímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobre
estes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol branca
com gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largura
de um lado e do outro uma estatueta fixa de jogador de
futebol.  Plaqueta para gravação.

UN 7,00  VITÓRIA 0,0000 42,25    295,75   

34 Troféu com altura de 19 cm, base oval com 22,50 cm de
largura em polímero na cor preta com friso na tampa da
base metalizada na cor dourada. Dois suportes em
polímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobre
estes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol branca
com gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largura
de um lado e do outro uma estatueta fixa de goleiro de
futebol.  Plaqueta para gravação.

UN 7,00  VITÓRIA 0,0000 42,25    295,75   

36 Troféu com 54 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura em polímero na cor preta. Sobre esta base dois
suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel em polímero metalizado na cor
prata. Taça com 33 cm de largura a partir das alças
metalizada na cor dourada com tampa em polímero
metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável.
Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITÓRIA 0,0000 105,30    210,60   

37 Troféu com 84 cm de altura, com base redonda com 21 cm
de largura em polímero na cor preta. Suporte em polímero
metalizado na cor dourado, cone em polímero metalizado
na cor dourado, tampa e suporte em polímero metalizado
na cor dourado, Taça em polímero metalizada na cor
dourada com 32 cm de largura entre as alças, alça e tampa
em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITÓRIA 0,0000 154,70    154,70   

38 Troféu com 73 cm de altura, com base redonda com 21 cm
de largura em polímero na cor preta. Suporte em polímero
metalizado na cor dourado, cone em polímero metalizado
na cor dourado, tampa e suporte em polímero metalizado
na cor dourado, Taça em polímero metalizada na cor
dourada com 32 cm de largura entre as alças, alça e tampa
em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITÓRIA 0,0000 140,80    281,60   

42 Troféu com 110 cm de altura, com base octogonal com
21,5 cm de largura em polímero na cor preta, Quatro
colunas compostas por componentes em polímero
metalizados na cor dourada contendo no centro uma figura
de bola de futebol em polímero metalizada na cor prata
com gomos pintados na cor preta. Uma base em polímero
octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas
fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte
superior desta base um suporte e um cone com frisos e
tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma figura
de bola de futebol em polímero metalizada na cor prata
com gomos pintados na cor preta. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITÓRIA 0,0000 254,00    254,00   

44 Medalhas douradas em ferro fundido com brasão do
Município e fitas personalizadas colorida.

UN 60,00  VITÓRIA 0,0000 7,80    468,00   

45 Medalhas prata em ferro fundido com brasão do Município
e fitas personalizadas colorida

UN 60,00  VITÓRIA 0,0000 7,80    468,00   

46 Medalhas bronze em ferro fundido com brasão do Município
e fitas personalizadas colorida

UN 60,00  VITÓRIA 0,0000 7,80    468,00   

Total do Participante --------> 7.840,10   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

11582 - GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITARIOS LTD

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

32 Adesivo impresso vinil branco texturizado. Cortado em
círculo com o diâmetro de 35mm.

UN 500,00  GRAVAR
ARTES

0,0000 0,25    125,00   

Total do Participante --------> 125,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 18.847,05   
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 CRISTIANO SAVARIS DA SILVA

GLÁUCIA REGINA VARASCHIN

EVANDRA REGINA MACAGNAN

JULIANA BORGA

VERA LÚCIA DAROS BALESTRIN

Água Doce,  13  de  Julho  de  2018

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - PREGOEIRA SUPLENTE

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

KLEBER LUIZ LIBANO - ................................................................. - Representante

ANDERSON CORDEIRO PIROLLI - ................................................................. - Representante


