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1

Item

 Lote: 1

50,00  

Quantidade

UN

Unid

Troféu de base simples com MDF de 15mm,

Especificação

_________

Marca

39,1300

Preço Unit. Máximo

1.956,5000

Total Preço Máximo

 com aplique com desenho de nota 

musical com MDF de 3mm e escrito a 

laser, todo cru com no mínimo 20cm de 

altura (01-01-17101)

2 50,00  UN Troféu com base de 15mm, vários _________ 59,8000 2.990,0000

recortes a laser no acrílico e MDF 6mm 

com pintura e com adesivo. 30 CM DE 

ALTURA (01-01-17102)

3 20,00  UN Troféu com base dupla em MDF de 15mm, _________ 77,9200 1.558,4000

com recorte a laser em 6mm, aplique 

desenho de corredor em 3mm com duas 

cores de pintura geral e mínimo de 

40cm de altura (01-01-17103)

4 20,00  UN Troféu com base simples em MDF 15mm, _________ 91,7700 1.835,4000

recorte a laser 6mm com aplique de 

corredor em MDF 3mm, em duas cores de 

pintura e com altura 50 CM. (01-01-

17104)

5 50,00  UN Troféu com base de MDF 15mm, apliques _________ 45,6700 2.283,5000

em 6mm e em 3mm com pintura e altura 

entre 25 cm de altura. (01-01-17105)

6

 Lote: 2

2.000,00  UN Medalha em metal fundida em liga _________ 8,2000 16.400,0000

metálica de zamac, com 60 mm de 

diâmetro, gravada com arte colorida 

com brasão do município a frente em 

adesivo com gravura de louros. 

Espessura de 4 mm. Metalizada na cor 

dourada, prata e bronze. Suporte para 

fita com 2,5 cm de largura. A medalha 

vem acompanhada de fita personalizada 

em cetim com dizeres repassados pelo 

responsável sua dimensão é de 90x2,5 

cm, no verso dados do evento (01-01-

40452)

7 2.000,00  UN Medalha retangular em acrílico 5mm, _________ 8,5200 17.040,0000

cristal ou branco, nas dimensões de 

7x5 cm, os dois lados vem acompanhado 

de adesivo resinado, acompanha fita em 

cetim. A medalha vem acompanhada de 

fita personalizada em cetim com 

dizeres repassados pelo responsável 

dua dimensão é de 90x2,5 cm (01-01-
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8 1.500,00  UN Medalha metal personalizada com fita 8, _________ 9,5500 14.325,0000

0 cm - medalha redonda fundida em liga 

metálica de zamac, com 60 mm de 

diâmetro, gravada com arte colorida 

com brasão do município a frente,  com 

gravura de águia e um ramo em alto 

relevo na parte inferior. Espessura 

máxima de 2,5 mm. Metalizada na cor 

dourada, prata e bronze. Suporte para 

fita com 2,5 cm de largura. A medalha 

vem acompanhada de fita de cetim azul, 

e no verso dados do evento. (01-01-

53991)

9

 Lote: 3

10,00  UN Troféu com 66 cm de altura, base _________ 254,1100 2.541,1000

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 prata, 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 

(01-01-40458)

10 25,00  UN Troféu com 62 cm de altura, base _________ 232,3900 5.809,7500

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 prata, 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 

(01-01-40459)

11 25,00  UN Troféu com 59 cm de altura, base _________ 241,0000 6.025,0000

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 prata, 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.

 (01-01-40460)
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12 25,00  UN Troféu com 67 cm de altura, com base _________ 193,0000 4.825,0000

octogonal com 17,5 cm de largura em 

polímero na cor preta. Cone em 

polímero metalizado na cor dourada, 

sobre este cone outro cone em polímero 

com friso e alça em polímero 

metalizado na cor dourada com 31 cm de 

largura a partir das alças, tampa em 

polímero metalizado na cor dourada 

Estatueta superior intercambiável (01-

01-40461)

13 10,00  UN Troféu com 65 cm de altura, com base _________ 183,0000 1.830,0000

octogonal com 14,5 cm de largura em 

polímero na cor preta. Cone em 

polímero metalizado na cor dourada, 

sobre este cone outro cone em polímero 

com friso e alça em polímero 

metalizado na cor dourada com 31 cm de 

largura a partir das alças, tampa em 

polímero metalizada na cor dourada 

Estatueta superior intercambiável (01-

01-40462)

14 10,00  UN Troféu com 57 cm de altura, com base _________ 180,0000 1.800,0000

octogonal com 12,1 cm de largura em 

polímero na cor preta. Cone em 

polímero metalizado na cor dourada, 

sobre este cone outro cone em polímero 

com friso e alça em polímero 

metalizado na cor dourada com 27 cm de 

largura a partir das alças, tampa em 

polímero metalizada na cor dourada 

Estatueta superior intercambiável (01-

01-40463)

15 10,00  UN Troféu com 120 cm de altura, com base _________ 560,1100 5.601,1000

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 vermelha. 

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 

vermelha. Estatueta superior 

intercambiável. Plaqueta para gravação 



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    

CNPJ:

AV. LAJU, 420

C.E.P.:

Unid

83.028.415/0001-09

89893-000 - Mondaí - SC

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Especificação

Telefone:  3674 3100

 ANEXO   I

Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  41/2022 - PE

Total Preço Máximo

105/2022

105/2022

08/08/2022

08/08/2022

Folha:  4/6

(01-01-40464)

16 10,00  UN Troféu com 110 cm de altura, com base _________ 531,3300 5.313,3000

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 vermelha. 

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 

vermelha. Estatueta superior 

intercambiável. Plaqueta para gravação 

(01-01-40465)

17 20,00  UN Troféu com 103 cm de altura, com base _________ 521,0000 10.420,0000

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 vermelha. 

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 

vermelhe. Estatueta superior 

intercambiável. Plaqueta para gravação 

(01-01-40466)

18 20,00  UN Troféu com 39 cm de altura, com base _________ 164,5800 3.291,6000

oval com 22,5 cm de largura em 

polímero na cor preta com friso na 

tampa da base metalizado na cor 

dourada. Na parte superior desta base 

um suporte em polímero metalizado na 

cor dourada e uma estatueta fixa de 

jogador de futebol metalizada na cor 

dourada. Plaqueta para gravação (01-01-

40467)
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19

 Lote: 4

20,00  UN Troféu em dourado com altura entre 82 _________ 288,6000 5.772,0000

a 85 cm, com base redonda em polímero 

na cor preta com 15 cm, com cone 

dourado, taça e alças douradas, acima 

estatueta da modalidade. (01-01-53996)

20 20,00  UN Troféu cores mescladas com altura _________ 309,2200 6.184,4000

entre 76 a 80 cm, com base redonda em 

polímero na cor preta com 12 cm, com 

cone prata e suporte dourado, taça em 

prata com alças douradas, acima 

estatueta da modalidade. (01-01-53997)

21 20,00  UN Troféu cores mescladas com altura _________ 342,6300 6.852,6000

entre 71 a 74 cm, com base redonda em 

polímero na cor preta com 7 cm, com 

cone bronze e suporte dourado, taça em 

bronze com alças douradas, acima 

estatueta da modalidade. (01-01-53998)

22 20,00  UN Troféu em polímero com altura entre 87 _________ 299,6700 5.993,4000

a 91 cm, com base quadrada em polímero 

na cor preta ou bordô, com cone e 

suporte dourado, taça nas cores a 

definir com alças douradas, acima 

estatueta da modalidade. (01-01-53999)

23 20,00  UN Troféu em polímero com altura entre 80 _________ 294,2200 5.884,4000

a 84 cm, com base quadrada em polímero 

na cor preta ou bordo, com cone e 

suporte dourado, taça nas cores a 

definir com alças douradas, acima 

estatueta da modalidade. (01-01-54000)

24 20,00  UN Troféu em polímero com altura entre 70 _________ 261,2800 5.225,6000

a 74 cm, com base quadrada em polímero 

na cor preta e bordo, com cone e 

suporte dourado, taça nas cores a 

definir com alças douradas, acima 

estatueta da modalidade. (01-01-54001)

25 20,00  UN Troféu em polímero com altura entre 76 _________ 222,8300 4.456,6000

a 80 cm, com base quadrada em polímero 

na cor dourada, com peça inteiriça em 

dourado com local no centro para 

adesivo, acima coroa pontiaguda sobre 

ela copa nas cores a definir. , acima 

estatueta da modalidade. (01-01-54005)

26 20,00  UN Troféu em polímero com altura entre 64 _________ 195,2800 3.905,6000

a 68 cm, com base quadrada em polímero 

na cor dourada, com peça inteiriça em 

dourado com local no centro para 

adesivo, acima coroa pontiaguda sobre 

ela copa nas cores a definir. , acima 

estatueta da modalidade. (01-01-54006)

27 30,00  UN Troféu em polímero com altura entre 53 _________ 166,5300 4.995,9000



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    

CNPJ:

AV. LAJU, 420

C.E.P.:

Unid

83.028.415/0001-09

89893-000 - Mondaí - SC

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Especificação

Telefone:  3674 3100

 ANEXO   I

Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  41/2022 - PE

Total Preço Máximo

105/2022

105/2022

08/08/2022

08/08/2022

Folha:  6/6

a 57 cm, com base quadrada em polímero 

na cor dourada, com peça inteiriça em 

dourado com local no centro para 

adesivo, acima coroa pontiaguda sobre 

ela copa nas cores a definir, acima 

estatueta da modalidade. (01-01-54007)

28 10,00  UN Troféu em polímeros com altura entre _________ 360,9300 3.609,3000

100 a 105 cm, com base quadrada em 

polímero na cor preta, com cone e 

suporte dourado, acima cano metalizada 

cor a definir, taça com alças douradas,

 acima estatueta da modalidade. (01-01-

54008)

29 10,00  UN Troféu em polímero com altura entre 92 _________ 354,6700 3.546,7000

a 96 cm, com base quadrada em polímero 

na cor preta, com cone e suporte 

dourado, acima cano metalizada cor a 

definir, taça com alças douradas, 

acima estatueta da modalidade. (01-01-

54009)

30 10,00  UN Troféu em polímero com altura entre 85 _________ 368,8300 3.688,3000

a 89 cm, com base quadrada em polímero 

na cor preta, com cone e suporte 

dourado, acima cano metalizada cor a 

definir, taça com alças douradas, 

acima estatueta da modalidade. (01-01-

54010)

31 20,00  UN Troféu em polímero com altura entre 86 _________ 379,5000 7.590,0000

a 90 cm, com base retangular em 

polímero na cor preta, com cone e 

suporte dourado, taça com alças 

douradas, acima estatueta da 

modalidade. (01-01-54011)

32 20,00  UN Troféu em polímero com altura entre 79 _________ 334,2700 6.685,4000

a 82 cm, com base retangular em 

polímero na cor preta, com cone e 

suporte dourado, taça com alças 

douradas, acima estatueta da 

modalidade. (01-01-54012)

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 180.235,8500


