
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
 
Processo Administrativo Nº 0132/2021 - DL 
Dispensa por Justificativa  Nº 0058/2021 - DL 
 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida 

pela Comissão designada através do Decreto nº DECRETO Nº 2151, de 14 de junho de 2021., 

bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o 

procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 

43º, VI da Lei 8.666/93, resolve: 

RATIFICAR a presente Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço Por item, 

embasada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Aquisição de Troféus e 

Medalhas que serão utilizados na premiação da 1ª Caminhada e Corrida Rústica da APAE 

e 1º Pedal dos Berga em atendimento as necessidades da Secretaria de Esportes. nestes 

termos: 

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:  

 1952 - ONEVIO BETTONI (83.686.238/0001-40) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Quant 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

4 

36927 - Troféu Base com altura 
de 07CM. 
Base quadrada com 7,50cm de 
largura em polímero na cor 
preta. Sobre esta base um 
suporte com formato 
arredondado fabricado em 
polímero e metalizado na cor 
dourada. Estatueta 
intercambiável de atletismo 
fabricada em polímero e 
metalizada na cor dourada, 

Un 60 29,99 1.799,40 



com 8,20cm de altura. Altura 
total do troféu: 15,20cm. 

5 

36928 - Medalha fundida em 
liga metálica de ZAMAC 
tamanho de 50mm e centro liso 
com 25mm de diâmetro. 
Com bordas raiadas e polidas 
com a figura de um ramo em 
alto relevo. Espessura máxima 
de 3,0mm. Metalizada na cor 
dourada, prata ou bronze. 
Suporte para fita com 2,5 de 
largura. A medalha vem 
acompanhada de fita de cetim 
com 2,5 cm de largura. 

Un 300 4,99 1.497,00 

6 

36929 - Troféu com altura de 
53CM. 
Com base octogonal com 
12,10cm de largura em 
polímero na cor preta. Cone em 
polímero metalizado na cor 
dourada e uma taça fechada em 
polímero na cor dourada com 
18,70cm de largura entre as 
alças. Estatueta intercambiável 
de ciclismo. 

Un 2 79,90 159,80 

7 

36930 - Troféu com altura de 
45CM. 
Com base octogonal com 
10,10cm de largura em 
polímero na cor preta. Cone em 
polímero metalizado na cor 
dourada em uma taça fechada 
em polímero na cor dourada 
com 16cm de largura entre as 
alças. Estatueta intercambiável 
de ciclismo. 

Un 2 74,00 148,00 

8 

36931 - Troféu com altura de 
40CM. 
Com base octogonal com 
8,50cm de largura em polímero 
na cor preta. Cone em polímero 
metalizado na cor dourada e 
uma taça fechada em polímero 
na cor dourada, com 13 cm de 
largura entre as alças. Estatueta 
intercambiável de ciclismo. 

Un 6 55,00 330,00 



9 

36932 - Medalha fundida em 
liga metálica de ZAMAC com 
o  tamanho de 60 mm de 
diâmetro e centro liso com 
35mm de diâmetro. 
Ao redor da medalha uma 
coroa de louros em alto relevo. 
Espessura máxima de 2,5mm. 
Metalizada na cor dourada, 
prata ou bronze. Suporte para 
fita com 2,5 de largura. A 
medalha vem acompanhada de 
fita de cetim com 2,5 cm de 
largura. 

Un 150 4,99 748,50 

                                                                               Valor Total 4.682,70 
 2482 - TOTAL SPORTS LTDA ME (13.248.252/0001-86) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Quant Valor 
unitário 
(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 36924 - Troféu base com altura de 
14CM. 
Base quadrada com 8,50cm de 
largura em polímero na cor preta. 
Sobre esta base um cone com 
frisos fabricado em polímero e 
metalizado na cor dourada. 
Estatueta intercambiável de 
atletismo fabricada em polímero e 
metalizado na cor dourada, com 
11,20 cm de altura. Altura total do 
troféu: 25,20cm. 

Un 4  39,00  156,00 

2 36925 - Troféu Base com altura de 
11CM. 
Base quadrada com 7,80cm de 
largura com polímero   na cor 
preta. Sobre esta base um cone 
com frisos fabricados em 
polímero em metalizado na cor 
dourada Estatueta intercambiável 
de atletismo fabricada em 
polímero e metalizada na cor 
dourada, com 11,20 cm de altura. 
Altura total do troféu: 25,20cm. 

Un 4  37,00  148,00 

3 36926 - Troféu Base com altura de 
08CM. 
Base quadrada com 7,30cm de 
largura em polímero na cor preta. 

Un 12  32,00  384,00 



Sobre esta base um cone com 
frisos fabricado em polímero e 
metalizado na cor dourada. 
Estatueta intercambiável de 
atletismo fabricada em polímero e 
metalizada na cor dourada com 
9,80 cm de altura.  Altura total do 
troféu: 17,80cm. 

                                                                                                 Valor Total 688,00 
 

 

 

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em 

seguida.  

 
 

Arroio Trinta - SC, 14/10/2021. 
 
 
 
 

Alcidir Felchilcher. 
Prefeito de Arroio Trinta. 

 
 

 


