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Registro de preços para futura e eventual aquisição de troféus e medalhas, destinados
às premiações de eventos esportivos promovidos pela Fundação Municipal de Esportes
de Santa Cecília, conforme relação, quantitativos e especificações constantes no edital
e em seus anexos.

3/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

67/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 04/11/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

100 SPORTS ERELI

R$ 4.475,0025,000 179,00001 - Troféu com altura de 78 cm com base redonda com 21 cm de largura
fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
fabricado em polímero e metalizada a alto vácuo pintado na cor dourada e
sobre este suporte um cone cilíndrico adornado com frisos na parte
inferior e figuras de ramos na parte superior, sendo fabricada em polímero
e metalizado a alto vácuo pintado na cor dourada. Sobre este cone uma
tampa fabricada em polímero e metalizado na cor dourada. Sobre esta
tampa uma estatueta - Marca: jebs oficial

UN

R$ 4.475,0025,000 179,00002 - Troféu com altura de 75 cm com base redonda com 21 cm de largura
fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
fabricado em polímero e metalizada a alto vácuo pintado na cor dourada e
sobre este suporte um cone cilíndrico adornado com frisos na parte
inferior e figuras de ramos na parte superior, sendo fabricada em polímero
e metalizado a alto vácuo pintado na cor dourada. Sobre este cone uma
tampa fabricada em polímero e metalizado na cor dourada. Sobre esta
tampa uma estatueta - Marca: jebs oficial

UN

R$ 4.475,0025,000 179,00003 - Troféu com altura de 72 cm com base redonda com 21 cm de largura
fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
fabricado em polímero e metalizada a alto vácuo pintado na cor dourada e
sobre este suporte um cone cilíndrico adornado com frisos na parte
inferior e figuras de ramos na parte superior, sendo fabricada em polímero
e metalizado a alto vácuo pintado na cor dourada. Sobre este cone uma
tampa fabricada em polímero e metalizado na cor dourada. Sobre esta
tampa uma estatueta - Marca: jebs oficial

UN

R$ 8.990,0010,000 899,00004 - Troféu com 140 cm de altura, com base octogonal com 38,80 cm de
largura em madeira na cor preta, com quatro suportes em polímero e
quatro estatuetas fixas de jogador de futebol metalizadas na cor dourada.
Na parte superior desta base um suporte em polímero metalizado na cor
dourado com um anel em polímero metalizado na cor prata. Taça fechada
em polímero metalizada na cor dourada, com acabamento, texturizado
com 60 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior
intercambiável. Quatro plaquetas para gravação. - Marca: jebs oficial

UN

Alessandra Aparecida Garcia

04/11/2022Santa Cecília,

Prefeito(a) Municipal



FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES SANTA CECÍLIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

10.693.825/0001-92CNPJ: (49) 3324-4203

89540-000 - Santa Cecília

Telefone:
Rua João Goetten Sobrinho, 555 - CentroEndereço:

Nr.:   67/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

3/2022

06/10/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 8.590,0010,000 859,00005 - Troféu com 140 cm de altura, com base octogonal com 38,80 cm de
largura em madeira na cor preta, com quatro suportes em polímero e
quatro estatuetas fixas de jogador de futebol metalizadas na cor dourada.
Na parte superior desta base um suporte em polímero metalizado na cor
dourado com um anel em polímero metalizado na cor prata. Taça fechada
em polímero metalizada nas cores prata, com acabamento, texturizado, e
metalizada em dourado, com 60 cm de largura a partir das alças.
Estatueta superior intercambiável. Plaquetas para gravação. - Marca: jebs
oficial

UN

R$ 7.590,0010,000 759,00006 - Troféu transitório com 127 cm de altura, com base octogonal com
38,80 cm de largura em madeira na cor preta, com quatro suportes em
polímero e quatro estatuetas fixas de deusa da vitória metalizadas na cor
dourada. Na parte superior desta base um suporte em polímero
metalizado na cor dourado com um anel em polímero metalizado na cor
dourada. Sobre este suporte um componente fabricado em polímero em
forma de bola metalizado na cor dourada e com acabamento texturizado,
com um anel de polímero metalizado na cor dourada. Sobre este uma
taça fechada em polímero metalizada na cor dourada, com acabamento
texturizado e com 31 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior
intercambiável. Quatro plaquetas para gravação. - Marca: jebs oficial

UN

R$ 2.225,0025,000 89,00007 - Troféu com altura de 55 cm, base oitavada com 14,50 cm de largura
em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com
detalhes com 21,0 cm de largura em as alças metalizada na cor dourada,
com uma tampa metalizada na cor dourada. Estatueta superior
intercambiável. Este troféu pode vir com os componentes metalizados
(taça, tampa e estatueta) nas cores prata (PR) ou bronze (BZ). - Marca:
jebs oficial

UN

R$ 2.225,0025,000 89,00008 - Troféu com altura de 47 cm, base oitavada com 12,10 cm de largura
em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com
detalhes com 18,5 cm de largura em as alças metalizada na cor dourada,
com uma tampa metalizada na cor dourada. Estatueta superior
intercambiável. Este troféu pode vir com os componentes metalizados
(taça, tampa e estatueta) nas cores prata (PR) ou bronze (BZ). - Marca:
jebs oficial

UN

R$ 2.375,0025,000 95,00009 - Troféu com altura de 40 cm, base oitavada com 10,10 cm de largura
em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com
detalhes com 15,5 cm de largura em as alças metalizada na cor dourada,
com uma tampa metalizada na cor dourada. Estatueta superior
intercambiável. Este troféu pode vir com os componentes metalizados
(taça, tampa e estatueta) nas cores prata (PR) ou bronze (BZ). - Marca:
jebs oficial

UN

R$ 1.725,0025,000 69,000010 - Troféu com altura de 40 cm, base oitavada com 14,50 cm de largura
em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com
detalhes com 21 cm de largura entre as alças metalizada na cor prata.
Estatueta superior intercambiável. Este troféu pode vir com a taça nas
cores dourada (DO) ou bronze (BZ). - Marca: jebs oficial

UN

R$ 1.725,0025,000 69,000011 - Troféu com altura de 28 cm, base oitavada com 10,1 cm de largura
em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com
detalhes com 15,5 cm de largura em as alças metalizada na cor prata.
Estatueta superior intercambiável. Este troféu pode vir com a taça nas
cores dourada (DO) ou bronze (BZ). - Marca: jebs oficial

UN

R$ 1.272,008,000 159,000012 - Troféu com 66 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura em
polímero na cor preta. Sobre esta base dois suportes em polímero
metalizados a alto vácuo na cor dourada intercalada por um anel em
polímero metalizado na cor prata. Taça fabricada em polímero com 33 cm
de largura a partir das alças metalizada a alto vácuo na cor dourada.
Tampa da taça e alças em fabricadas em polímero metalizado na cor
dourada. No alto desta taça uma estatueta intercambiável. Os
componentes metalizados podem ser pintados na cor prata ou bronze. -

UN
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Marca: jebs oficial

R$ 1.192,008,000 149,000013 - 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
metalizados a alto vácuo na cor dourada intercalada por um anel em
polímero metalizado na cor prata. Taça fabricada em polímero com 33 cm
de largura a partir das alças metalizada a alto vácuo na cor dourada.
Tampa da taça e alças em fabricadas em polímero metalizado na cor
dourada. No alto desta taça uma estatueta intercambiável. Os
componentes metalizados podem ser pintados na cor prata ou bronze. -
Marca: jebs oficial

UN

R$ 1.032,008,000 129,000014 - 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
metalizados a alto vácuo na cor dourada intercalada por um anel em
polímero metalizado na cor prata. Taça fabricada em polímero com 33 cm
de largura a partir das alças metalizada a alto vácuo na cor dourada.
Tampa da taça e alças em fabricadas em polímero metalizado na cor
dourada. No alto desta taça uma estatueta intercambiável. Os
componentes metalizados podem ser pintados na cor prata ou bronze -
Marca: jebs oficial

UN

R$ 1.512,008,000 189,000015 - Troféu com altura de 81 cm com base octogonal com 21,20 cm de
largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
fabricado em polímero e metalizada a alto vácuo pintado na cor dourada e
sobre este suporte uma bola fabricada em polímero nas cores azul e
dourada, intercalada por um anel fabricado em polímero na cor dourada.
Sobre esta bola uma taça fechada fabricada em polímero metalizada a
alto vácuo e pintada na cor dourada com 29 cm de largura a partir das
alças. Estatueta superior intercambiável. Este troféu também pode ser
feito com a bola nas cores dourada e preta, dourada e verde, toda
dourada, dourada e vermelha ou dourada e prata. Este troféu também
pode vir com os componentes metalizados pintados na cor prata. - Marca:
jebs oficial

UN

R$ 1.272,008,000 159,000016 - Troféu com altura de 76 cm com base octogonal com 17,80 cm de
largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
fabricado em polímero e metalizada a alto vácuo pintado na cor dourada e
sobre este suporte uma bola fabricada em polímero nas cores azul e
dourada, intercalada por um anel fabricado em polímero na cor dourada.
Sobre esta bola uma taça fechada fabricada em polímero metalizada a
alto vácuo e pintada na cor dourada com 29 cm de largura a partir das
alças. Estatueta superior intercambiável. Este troféu também pode ser
feito com a bola nas cores dourada e preta, dourada e verde, toda
dourada, dourada e vermelha ou dourada e prata. Este troféu também
pode vir com os componentes metalizados pintados na cor prata. - Marca:
jebs oficial

UN

R$ 1.032,008,000 129,000017 - Troféu com altura de 68 cm com base octogonal com 14,50 cm de
largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
fabricado em polímero e metalizada a alto vácuo pintado na cor dourada e
sobre este suporte uma bola fabricada em polímero nas cores azul e
dourada, intercalada por um anel fabricado em polímero na cor dourada.
Sobre esta bola uma taça fechada fabricada em polímero metalizada a
alto vácuo e pintada na cor dourada com 29 cm de largura a partir das
alças. Estatueta superior intercambiável. Este troféu também pode ser
feito com a bola nas cores dourada e preta, dourada e verde, toda
dourada, dourada e vermelha ou dourada e prata. Este troféu também
pode vir com os componentes metalizados pintados na cor prata. - Marca:
jebs oficial

UN

R$ 1.125,0025,000 45,000018 - Troféu base com altura de 08 cm, base quadrada com 11 cm de
largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte com frisos
fabricado em polímero e metalizado na cor dourada. Deve acompanhar
estatueta intercambiável de acordo  com  a modalidade solicitada,

UN
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fabricada em polímero e metalizada na cor dourada. - Marca: jebs oficial

R$ 2.097,003,000 699,000019 - Troféu com 114 cm de altura, com base octogonal com 35 cm de
largura em madeira na cor preta, com um suporte em polímero na cor
dourada e sobre este suporte uma taça em polímero com 60 cm de
largura a partir das alças metalizada na cor dourada e com acabamento
texturizado. Sobre esta taça uma tampa em polímero metalizada na cor
dourada. Estatueta superior intercambiável. Quatro plaquetas para
gravação. - Marca: jebs oficial

UN

R$ 1.977,003,000 659,000020 - Troféu com 104 cm de altura, com base octogonal com 35 cm de
largura em madeira na cor preta, com um suporte em polímero na cor
dourada e sobre este suporte uma taça em polímero com 46 cm de
largura a partir das alças metalizada nas cores dourado e azul acetinado.
Sobre esta taça uma tampa em polímero metalizada na cor dourada.
Estatueta superior intercambiável. Quatro plaquetas para gravação. Este
troféu pode ser feito com a taça nas cores dourado e vermelho acetinado,
dourado e verde acetinado e dourado com acabamento acetinado. -
Marca: jebs oficial

UN

R$ 537,003,000 179,000022 - 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.
Este troféu pode vir com os componentes cone e taça metalizados nas
cores prata (PR) e bronze (BZ). - Marca: jebs oficial

UN

R$ 507,003,000 169,000023 - Troféu com 78 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 prata, tampa e suporte em
polímero metalizado na cor dourado, Taça em polímero metalizada na cor
prata com 32 cm de largura entre as alças, alça e tampa em polímero
metalizado na cor dourada. Estatueta superior intercambiável. Este troféu
pode vir com os componentes cone e taça metalizados nas cores dourada
(DO) e bronze (BZ). - Marca: jebs oficial

UN

R$ 477,003,000 159,000024 - 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 bronze, tampa e suporte
em polímero metalizado na cor dourado, Taça em polímero metalizada na
cor bronze com 32 cm de largura entre as alças, alça e tampa em
polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior intercambiável.
Este troféu pode vir com os componentes cone e taça metalizados nas
cores prata (PR) e dourado (DO). - Marca: jebs oficial

UN

R$ 477,003,000 159,000025 - Troféu com altura de 72 cm, base oitavada com 14,50 cm de largura
em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com
detalhes e metalizada na cor dourada com largura de 17 cm entre as
alças, sobre esta taça uma tampa metalizada na cor dourada. Sobre esta
tampa uma coroa com 12 pontas com 15 cm de largura, com uma copa
interna na cor preta e uma tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
superior intercambiável. Demais componentes metalizados na cor
dourada. Este troféu pode ser feito com a copa interna da coroa nas cores
azul (AZE), dourado (DO) ou vermelha (VM). - Marca: jebs oficial

UNI

R$ 325,503,000 108,500026 - Troféu com altura de 60 cm, base oitavada com 12,10 cm de largura
em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com
detalhes e metalizada na cor dourada com largura de 14,50 cm entre as
alças, sobre esta taça uma tampa metalizada na cor dourada. Sobre esta
tampa uma coroa com 12 pontas com 13,30 cm de largura, com uma
copa interna na cor preta e uma tampa metalizada na cor dourada.
Estatueta superior intercambiável. Demais componentes metalizados na
cor dourada. Este troféu pode ser feito com a copa interna da coroa nas
cores azul (AZE), dourado (DO) ou vermelha (VM). - Marca: jebs oficial

UN
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R$ 207,003,000 69,000027 - Troféu com altura de 47 cm, base oitavada com 10,10 cm de largura
em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com
detalhes e metalizada na cor dourada com largura de 10,50 cm entre as
alças, sobre esta taça uma tampa metalizada na cor dourada. Sobre esta
tampa uma coroa com 12 pontas com 11 cm de largura, com uma copa
interna na cor preta e uma tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
superior intercambiável. Demais componentes metalizados na cor
dourada. Este troféu pode ser feito com a copa interna da coroa nas cores
azul (AZE), dourado (DO) ou vermelha (VM). - Marca: jebs oficial

UN

R$ 540,0010,000 54,000029 - Troféu com 28 cm de altura, com base octogonal com 10,10 cm de
largura em polímero na cor preta. Na parte superior desta base um
suporte em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta de luva de
goleiro de futebol em polímero metalizada na cor dourada. - Marca: jebs
oficial

UN

COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA ME

R$ 1.950,00200,000 9,750030 - Medalha retangular com as medidas de 85 mm X 60 mm, fabricada
em liga metálica de zamac com metalização a alto vácuo. Com borda
desenhada e vazada. Espaço para colocação de adesivo com 50 mm.
Com passador de fita com espaço de 25 mm. Na cor dourada, prata ou
bronzze, deve vir com fitas de cetim personalizada. - Marca: CRIART
CRIART

UN

R$ 1.300,00200,000 6,500031 - Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho
de 50 mm por 50 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de diâmetro.
Com tocha no centro com descrição de Honra ao Mérito em baixo relevo,
no lado esquerdo vazado e no lado direito com dois frisos. Espessura
máxima de 2,9 mm. Metalizada na cor dourada, prata ou bronze. Suporte
para fitacom 2,5 cm de largura. A medalha deve vir acompanhada de fita
de cetim personalizada. - Marca: CRIART CRIART

UN

R$ 1.300,00200,000 6,500032 - Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho
de 50 mm de diametro e centro com figura de jogador de futebol fundida.
Espessura máxima de 2,9 mm. Metalizada na cor dourada, prata ou
bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha deve vir
acompanhada de fita de cetim personalizada. - Marca: CRIART CRIART

UN

R$ 1.700,00200,000 8,500033 - Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 75
mm e centro liso com 50 mm de diâmetro. Com uma borda polida e
acabamento raiado. Espessura máxima de 2,7 mm. Metalizada na cor
dourada, prata  ou bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A
medalha deve vir acompanhada de fita de cetim personalizada. - Marca:
CRIART CRIART

UN

R$ 1.000,00200,000 5,000034 - Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com 35 mm de
diâmetro, gravada com os dizeres “honra ao mérito” em baixo relevo e
com detalhes na borda em alto relevo. Espessura máxima de 2,6 mm.
Metalizada na cor dourada, prata ou bronze. Suporte para fita com 1,5 cm
de largura. A medalha deve vir acompanhada de fita de cetim
personalizada. - Marca: CRIART CRIART

UN

ONEVIO BETTONI - EPP

R$ 2.970,003,000 990,000021 - Troféu com 93 cm de altura, com base octogonal com 35 cm de
largura em madeira na cor preta, com um suporte em polímero na cor
dourada e sobre este suporte uma copa em polímero com 14 cm de
largura metalizada na cor dourada e com acabamento texturizado. Sobre
esta copa uma tampa em polímero metalizada na cor dourada. Acima
desta copa uma taça fechada em polímero metalizada na cor dourada,
com acabamento texturizado e com 31 cm de largura a partir das alças.
Estatueta superior intercambiável. Quatro plaquetas para gravação. -
Marca: VITORIA VITORIA

UN

R$ 450,005,000 90,000028 - Troféu com 32 cm de altura, com base octogonal com 12,10 cm de
largura em polímero na cor preta. Na parte superior desta base um

UN
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suporte em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta de luva de
goleiro de futebol em polímero metalizada na cor dourada com 18,50 cm
de altura. - Marca: VITORIA VITORIA

R$ 75.121,50Total geral:
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