
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    

CNPJ:

AV. LAJU, 420

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

83.028.415/0001-09

89893-000 - Mondaí - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  14/2022 - PE

105/2022

105/2022

08/08/2022

Folha:  1/5

       O(a)  Ordenador De Despesas,  ELISEU BOHN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

105/2022

14/2022-PE

PREGÃO ELETRÔNICO

31/08/2022

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Troféus e Medalhas, conforme especificações e
quantitativos descritos no Anexo I deste edital, com entrega parcelada, para período de 12 (doze) 
meses após a data da homologação.

Sequência: 0

 Qtdade  Preço Unitário
(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)

 LOTE:  1

PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M     (12114)

1 Troféu de base simples com MDF de 15mm, com aplique com
desenho de nota musical com MDF de 3mm e escrito a laser,
todo cru com no mínimo 20cm de altura - Marca: trofeu sul

UN 50,00  0,0000     16,99 849,50

2 Troféu com base de 15mm, vários recortes a laser no acrílico e
MDF 6mm com pintura e com adesivo. 30 CM DE ALTURA -
Marca: trofeu sul

UN 50,00  0,0000     22,00 1.100,00

3 Troféu com base dupla em MDF de 15mm, com recorte a laser
em 6mm, aplique desenho de corredor em 3mm com duas cores
de pintura geral e mínimo de 40cm de altura - Marca: trofeu sul

UN 20,00  0,0000     31,00 620,00

4 Troféu com base simples em MDF 15mm, recorte a laser 6mm
com aplique de corredor em MDF 3mm, em duas cores de
pintura e com altura 50 CM. - Marca: trofeu sul

UN 20,00  0,0000     39,99 799,80

5 Troféu com base de MDF 15mm, apliques em 6mm e em 3mm
com pintura e altura entre 25 cm de altura. - Marca: trofeu sul

UN 50,00  0,0000     21,80 1.090,00

Total do Fornecedor: 4.459,30
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 LOTE:  2

PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M     (12114)

6 Medalha em metal fundida em liga 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 - Marca: trofeu sul

UN 2.000,00  0,0000     5,10 10.200,00

7 Medalha retangular em acrílico 5mm, 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 -
Marca: trofeu sul

UN 2.000,00  0,0000     3,25 6.500,00

8 Medalha metal personalizada com fita 8,0 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. - Marca: trofeu sul

UN 1.500,00  0,0000     6,78 10.170,00

Total do Fornecedor: 26.870,00

 LOTE:  3

INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA     (15909)

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 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 - Marca: PRÓPRIA

UN 10,00  0,0000     77,00 770,00

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 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 - Marca: PRÓPRIA

UN 25,00  0,0000     71,50 1.787,50

11 Troféu com 59 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 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 25,00  0,0000     66,00 1.650,00
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 LOTE:  3

INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA     (15909)

12 Troféu com 67 cm de altura, com base 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 - Marca: PRÓPRIA

UN 25,00  0,0000     75,90 1.897,50

13 Troféu com 65 cm de altura, com base 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 - Marca: PRÓPRIA

UN 10,00  0,0000     73,70 737,00

14 Troféu com 57 cm de altura, com base 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 - Marca: PRÓPRIA

UN 10,00  0,0000     66,00 660,00

15 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 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 - Marca: PRÓPRIA

UN 10,00  0,0000     137,50 1.375,00

16 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 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 - Marca: PRÓPRIA

UN 10,00  0,0000     121,00 2.420,00
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 LOTE:  3

INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA     (15909)

18 Troféu com 39 cm de altura, com base 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 - Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     46,20 924,00

Total do Fornecedor: 12.221,00

 LOTE:  4

INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA     (15909)

19 Troféu em dourado com altura entre 82 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.
- Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     91,30 1.826,00

20 Troféu cores mescladas com altura 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     84,70 1.694,00

21 Troféu cores mescladas com altura 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     79,20 1.584,00

22 Troféu em polímero com altura entre 87 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     96,80 1.936,00

23 Troféu em polímero com altura entre 80 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     90,20 1.804,00

24 Troféu em polímero com altura entre 70 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     79,20 1.584,00

25 Troféu em polímero com altura entre 76 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     84,70 1.694,00

26 Troféu em polímero com altura entre 64 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     72,60 1.452,00

27 Troféu em polímero com altura entre 53 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 30,00  0,0000     58,30 1.749,00
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 LOTE:  4

INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA     (15909)

28 Troféu em polímeros com altura entre 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 10,00  0,0000     113,30 1.133,00

29 Troféu em polímero com altura entre 92 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 10,00  0,0000     102,30 1.023,00

30 Troféu em polímero com altura entre 85 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. - Marca: PRÓPRIA

UN 10,00  0,0000     94,60 946,00

31 Troféu em polímero com altura entre 86 a 90 cm, com base
retangular em polímero na cor preta, com cone e suporte
dourado, taça com alças douradas, acima estatueta da
modalidade. - Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     95,70 1.914,00

32 Troféu em polímero com altura entre 79 a 82 cm, com base
retangular em polímero na cor preta, com cone e suporte
dourado, taça com alças douradas, acima estatueta da
modalidade. - Marca: PRÓPRIA

UN 20,00  0,0000     24,20 484,00

Total do Fornecedor: 20.823,00

Total Geral: 64.373,30

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).


