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Endereço: PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, 10

CENTRO, GUARANI - MG

CNPJ: 18.338.160/0001-00

Telefone: (32) 3575-1555

E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO: 66 / 2022

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 38 / 2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e eventual contratação de microempresas, ME, empresas de pequeno porte, EPP, ou

equiparadas para aquisição de materiais para premiação de eventos esportivos. 

Preâmbulo

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e eventual contratação de microempresas, ME, empresas de pequeno

porte, EPP, ou equiparadas para aquisição de materiais para premiação de eventos esportivos.

Credenciamento

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, na Prefeitura

Municipal de Guarani para a realização da licitação na modalidade Pregão, regida pelo Edital PREG nº 038/2022, PRC 066/2022, para contratação

de microempresas, ME, empresas de pequeno porte, EPP, ou equiparadas para aquisição de materiais para premiação de eventos esportivos. Aberta

a sessão, às 08h30min foi efetuado o credenciamento da seguinte empresa: 

FORNECEDOR CPF / CNPJ REPRESENTANTE
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP 22.645.154/0001-73

LEONARDO FRANCISCO

HONORATO 

Registro do Pregão

Após, assinados os documentos de credenciamento e todos os envelopes em seus fechos, foi aberto o envelope de proposta de

preços. A proposta foi conferida e assinada, dando início à fase de lances, conforme mapa abaixo. 

Lote 1 - Medalha 3D fundida em liga de zamack em formato irregular podendo ser vazado ou não, medidndo 6,5 cm x 6,0 cm
(AxL) e 3,5 de espessura mínima. Com banhos nos tons ouro, prata e cobre nas tonalidades envelhecido e auto-brilho a

critério do solicitante

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 10,7200

1ª RODADA DE LANCES - Lote   1 - Medalha 3D fundida em liga de zamack em formato irregular podendo ser vazado ou
não, medidndo 6,5 cm x 6,0 cm (AxL) e 3,5 de espessura mínima. Com banhos nos tons ouro, prata e cobre nas tonalidades
envelhecido e auto-brilho a critério do solicitante
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:53:06 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 10,4900

Lote 2 - Medalha 3D fundida em liga de zamack em formato irregular podendo ser vazado ou não, medidndo 8,5 cm x 8,0 cm
(AxL) e 3,5 de espessura mínima. Com banhos nos tons ouro, prata e cobre nas tonalidades envelhecido e auto-brilho a

critério do solicitante

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 13,6600

1ª RODADA DE LANCES - Lote   2 - Medalha 3D fundida em liga de zamack em formato irregular podendo ser vazado ou
não, medidndo 8,5 cm x 8,0 cm (AxL) e 3,5 de espessura mínima. Com banhos nos tons ouro, prata e cobre nas tonalidades
envelhecido e auto-brilho a critério do solicitante
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:53:25 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 13,4900
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Lote 3 - Medalha cunhada em aço carbono em formato irregular, medindo 6cm de diâmetro e 1,2 mm espessura, nas
tonalidades ouro, prata ou bronze. frente com área para personalização que cobre toda a face da medalha com arte

personalizada impressa em adesivo e 

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 6,9300

1ª RODADA DE LANCES - Lote   3 - Medalha cunhada em aço carbono em formato irregular, medindo 6cm de diâmetro e 1,2
mm espessura, nas tonalidades ouro, prata ou bronze. frente com área para personalização que cobre toda a face da
medalha com arte personalizada impressa em adesivo e 
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:53:49 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 6,8000

Lote 4 - Medalha cunhada em aço carbono em formato irregular, medindo 7cm de diâmetro e 1,2 mm espessura, nas
tonalidades ouro, prata ou bronze. frente com área para personalização que cobre toda a face da medalha com arte

personalizada impressa em adesivo e 

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 7,9200

1ª RODADA DE LANCES - Lote   4 - Medalha cunhada em aço carbono em formato irregular, medindo 7cm de diâmetro e 1,2
mm espessura, nas tonalidades ouro, prata ou bronze. frente com área para personalização que cobre toda a face da
medalha com arte personalizada impressa em adesivo e 
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:54:32 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 7,8400

Lote 5 - TROFÉU 30 CM PERSONALIZADO. Modalidades Esportivas variadas. Troféu em aço inox, acrílico - Troféu formado
por 4 peças em formato irregular. Corpo, sendo 1ª peça, peça em aço inox brilhante de 1mm de espessura, com recorte

especial no formato de retâ

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 97,6700

1ª RODADA DE LANCES - Lote   5 - TROFÉU 30 CM PERSONALIZADO. Modalidades Esportivas variadas. Troféu em aço
inox, acrílico - Troféu formado por 4 peças em formato irregular. Corpo, sendo 1ª peça, peça em aço inox brilhante de 1mm
de espessura, com recorte especial no formato de retâ
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:54:50 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 0,0000

Lote 6 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 20cm de altura x 10cm largura. ORPO: Apresenta uma peça de aço inox
banhada (dourada, prata ou bronze) recortada a laser em formato trapezional irregular com a lateral direita calandrada,

coberta por arte person

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 63,3600

1ª RODADA DE LANCES - Lote   6 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 20cm de altura x 10cm largura. ORPO: Apresenta
uma peça de aço inox banhada (dourada, prata ou bronze) recortada a laser em formato trapezional irregular com a lateral
direita calandrada, coberta por arte person
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:55:21 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 58,9000

Lote 7 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 25cm de altura x 13cm largura. CORPO: Apresenta uma peça de aço inox
banhada (dourada, prata ou bronze) recortada a laser em formato trapezional irregular com a lateral direita calandrada,

coberta por arte perso

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
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1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 69,6300

1ª RODADA DE LANCES - Lote   7 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 25cm de altura x 13cm largura. CORPO:
Apresenta uma peça de aço inox banhada (dourada, prata ou bronze) recortada a laser em formato trapezional irregular com
a lateral direita calandrada, coberta por arte perso
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:55:41 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 68,0000

Lote 8 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 30cm de altura x 16cm largura. ORPO: Apresenta uma peça de aço inox
banhada (dourada, prata ou bronze) recortada a laser em formato trapezional irregular com a lateral direita calandrada,

coberta por arte person

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 75,2400

1ª RODADA DE LANCES - Lote   8 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 30cm de altura x 16cm largura. ORPO: Apresenta
uma peça de aço inox banhada (dourada, prata ou bronze) recortada a laser em formato trapezional irregular com a lateral
direita calandrada, coberta por arte person
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:55:58 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 0,0000

Lote 9 - TROFÉU ESPORTIVO 100 CM DE GRANDE  PORTE. Modalidades esportivas variadas. Troféu 100cm aço inox -
Troféu recortado em formato irregular, medindo 100cm de altura x 35cm, largura x 1mm espessura. Corpo, apresenta um

tubo/astes de 90 cm x 98 cm laquead

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 752,4000

1ª RODADA DE LANCES - Lote   9 - TROFÉU ESPORTIVO 100 CM DE GRANDE  PORTE. Modalidades esportivas variadas.
Troféu 100cm aço inox - Troféu recortado em formato irregular, medindo 100cm de altura x 35cm, largura x 1mm espessura.
Corpo, apresenta um tubo/astes de 90 cm x 98 cm laquead
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:56:26 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 695,0000

Lote 10 - TROFÉU ESPORTIVO 60 CM DE PEQUENO PORTE. Modalidades esportivas variadas. Troféu em aço inox - Troféu
recortado em formato irregular, medindo 60cm de altura x 30cm, largura x 1mm espessura. Corpo, apresenta duas peças de

inox com a lateral calandrada

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 328,0200

1ª RODADA DE LANCES - Lote   10 - TROFÉU ESPORTIVO 60 CM DE PEQUENO PORTE. Modalidades esportivas variadas.
Troféu em aço inox - Troféu recortado em formato irregular, medindo 60cm de altura x 30cm, largura x 1mm espessura.
Corpo, apresenta duas peças de inox com a lateral calandrada
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:56:42 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 0,0000

Lote 11 - TROFÉU ESPORTIVO 80 CM DE MÉDIO PORTE. Modalidades esportivas variadas. Troféu 80cm aço inox - Troféu
recortado em formato irregular, medindo 80cm de altura x 12cm, largura x 1mm espessura. Corpo, apresenta duas peças de

inox com a lateral calandrada

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Classificado R$ 566,2800

1ª RODADA DE LANCES - Lote   11 - TROFÉU ESPORTIVO 80 CM DE MÉDIO PORTE. Modalidades esportivas variadas.
Troféu 80cm aço inox - Troféu recortado em formato irregular, medindo 80cm de altura x 12cm, largura x 1mm espessura.
Corpo, apresenta duas peças de inox com a lateral calandrada
Data / Hora Fornecedor Valor
18/07/2022 08:57:07 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 525,0000
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Negociação

Resultado da Negociação - Lote 1 - Medalha 3D fundida em liga de zamack em formato irregular podendo ser vazado ou
não, medidndo 6,5 cm x 6,0 cm (AxL) e 3,5 de espessura mínima. Com banhos nos tons ouro, prata e cobre nas tonalidades
envelhecido e auto-brilho a critério do solicitante
Fornecedor Valor Vencido
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 10,4900

Resultado da Negociação - Lote 2 - Medalha 3D fundida em liga de zamack em formato irregular podendo ser vazado ou
não, medidndo 8,5 cm x 8,0 cm (AxL) e 3,5 de espessura mínima. Com banhos nos tons ouro, prata e cobre nas tonalidades
envelhecido e auto-brilho a critério do solicitante
Fornecedor Valor Vencido
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 13,4900

Resultado da Negociação - Lote 3 - Medalha cunhada em aço carbono em formato irregular, medindo 6cm de diâmetro e 1,2
mm espessura, nas tonalidades ouro, prata ou bronze. frente com área para personalização que cobre toda a face da
medalha com arte personalizada impressa em adesivo e 
Fornecedor Valor Vencido
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 6,8000

Resultado da Negociação - Lote 4 - Medalha cunhada em aço carbono em formato irregular, medindo 7cm de diâmetro e 1,2
mm espessura, nas tonalidades ouro, prata ou bronze. frente com área para personalização que cobre toda a face da
medalha com arte personalizada impressa em adesivo e 
Fornecedor Valor Vencido
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 7,8400

Resultado da Negociação - Lote 5 - TROFÉU 30 CM PERSONALIZADO. Modalidades Esportivas variadas. Troféu em aço
inox, acrílico - Troféu formado por 4 peças em formato irregular. Corpo, sendo 1ª peça, peça em aço inox brilhante de 1mm
de espessura, com recorte especial no formato de retâ
Fornecedor Valor Vencido
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 97,6700

Resultado da Negociação - Lote 6 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 20cm de altura x 10cm largura. ORPO: Apresenta
uma peça de aço inox banhada (dourada, prata ou bronze) recortada a laser em formato trapezional irregular com a lateral
direita calandrada, coberta por arte person
Fornecedor Valor Vencido
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 58,9000

Resultado da Negociação - Lote 7 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 25cm de altura x 13cm largura. CORPO:
Apresenta uma peça de aço inox banhada (dourada, prata ou bronze) recortada a laser em formato trapezional irregular com
a lateral direita calandrada, coberta por arte perso
Fornecedor Valor Vencido
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 68,0000

Resultado da Negociação - Lote 8 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 30cm de altura x 16cm largura. ORPO: Apresenta
uma peça de aço inox banhada (dourada, prata ou bronze) recortada a laser em formato trapezional irregular com a lateral
direita calandrada, coberta por arte person
Fornecedor Valor Vencido
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 75,2400

Resultado da Negociação - Lote 9 - TROFÉU ESPORTIVO 100 CM DE GRANDE  PORTE. Modalidades esportivas variadas.
Troféu 100cm aço inox - Troféu recortado em formato irregular, medindo 100cm de altura x 35cm, largura x 1mm espessura.
Corpo, apresenta um tubo/astes de 90 cm x 98 cm laquead
Fornecedor Valor Vencido
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 695,0000

Resultado da Negociação - Lote 10 - TROFÉU ESPORTIVO 60 CM DE PEQUENO PORTE. Modalidades esportivas variadas.
Troféu em aço inox - Troféu recortado em formato irregular, medindo 60cm de altura x 30cm, largura x 1mm espessura.
Corpo, apresenta duas peças de inox com a lateral calandrada
Fornecedor Valor Vencido
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PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 328,0200

Resultado da Negociação - Lote 11 - TROFÉU ESPORTIVO 80 CM DE MÉDIO PORTE. Modalidades esportivas variadas.
Troféu 80cm aço inox - Troféu recortado em formato irregular, medindo 80cm de altura x 12cm, largura x 1mm espessura.
Corpo, apresenta duas peças de inox com a lateral calandrada
Fornecedor Valor Vencido
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP R$ 525,0000

Habilitação

Após negociação do valor apresentado com o pregoeiro foi aberto o envelope de documentação da empresa que apresentou o

melhor preço, conforme documentos em anexo, restando habilitada. 

PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Habilitada

Recursos

Não houve interesse em interpor recursos, razão pela qual os prazos recursais não necessitaram ser abertos.  

Ocorrências

O Pregoeiro informou ainda, ao participante a importância e a necessidade de se obedecer os prazos
solicitados no edital, sob pena de desclassificação e penalidades cabíveis no referido ato convocatório e na Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações, bem como a Lei Federal n.º10.520/2002.

Resultado

Sendo assim, posteriormente, os respectivos itens adjudicados da seguinte forma: 

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP Total R$ 62.543,40

Lote 1 - Medalha 3D fundida em liga de zamack em formato irregular podendo ser vazado ou não, medidndo 6,5 cm x 6,0 cm
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca
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18640

Medalha 3D fundida em liga

de zamack em formato

irregular podendo ser vazado

ou não, medidndo 6,5 cm x

6,0 cm (AxL) e 3,5 de

espessura mínima. Com

banhos nos tons ouro, prata e

cobre nas tonalidades

envelhecido e auto-brilho a

critério do solicitante, Face,

acompanha arte

personalizada por evento

impressa em policromia no

vinil fotográfico auto clave

brilhante, recortado em plotter

de alta precisão, sob

cobertura de resina acrílica

translúcida com 0,8mm de

espessura, termo fixada por

meio de processo de

reticularão externa e curada

em estufa com tecnologia UV

(ultravioleta) e nome do

município e de talhes artiticos

em baixo e alto. Verso:

Apresenta o brasão da

administração de Guarani

fundido em alto e baixo

relevo. Fita: Acompanha fita

em ceda personalizada por

sublimação total em ambas

as faces medindo 80cm x

2,5cm. Com a gravação de

arte contendo logos e brasão

do Municipio. Obs., Arte(s)

exclusiva(s) alusiva(s) ao(s)

evento(s) criada(s) a partir de

informações que serão

cedidas.

UNI 1.000,0000 10.4900 10490.00000000 3,17%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 10.490,00

Lote 2 - Medalha 3D fundida em liga de zamack em formato irregular podendo ser vazado ou não, medidndo 8,5 cm x 8,0 cm
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca
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18641

Medalha 3D fundida em liga

de zamack em formato

irregular podendo ser vazado

ou não, medidndo 8,5 cm x

8,0 cm (AxL) e 3,5 de

espessura mínima. Com

banhos nos tons ouro, prata e

cobre nas tonalidades

envelhecido e auto-brilho a

critério do solicitante, Face,

acompanha arte

personalizada por evento

impressa em policromia no

vinil fotográfico auto clave

brilhante, recortado em plotter

de alta precisão, sob

cobertura de resina acrílica

translúcida com 0,8mm de

espessura, termo fixada por

meio de processo de

reticularão externa e curada

em estufa com tecnologia UV

(ultravioleta) e nome do

município e de talhes artiticos

em baixo e alto. Verso:

Apresenta o brasão da

administração de Guarani

fundido em alto e baixo

relevo. Fita: Acompanha fita

em ceda personalizada por

sublimação total em ambas

as faces medindo 80cm x

2,5cm. Com a gravação de

arte contendo logos e brasão

do Municipio. Obs., Arte(s)

exclusiva(s) alusiva(s) ao(s)

evento(s) criada(s) a partir de

informações que serão

cedidas.	 

UNI 1.000,0000 13.4900 13490.00000000 2,25%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 13.490,00

Lote 3 - Medalha cunhada em aço carbono em formato irregular, medindo 6cm de diâmetro e 1,2 mm espessura, nas
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca

18642

Medalha cunhada em aço

carbono em formato irregular,

medindo 6cm de diâmetro e

1,2 mm espessura, nas

tonalidades ouro, prata ou

bronze. frente com área para

personalização que cobre

toda a face da medalha com

arte personalizada impressa

em adesivo e aplicação de

resina acrílica. Acompanha

fita personalizada em cetim

em diversas cores

personalizada, medindo 80cm

x 2,5cm, com acabamento de

micropontos nas laterais 

(isenta de desfilamento) Obs.:

Arte(s) exclusiva(s) alusiva(s)

ao(s) evento(s) criada(s) a

partir de informações que

serão cedidas pelo solicitante.

Apresentar catalogo.

UNI 1.000,0000 6.8000 6800.00000000 2,86%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 6.800,00
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Lote 4 - Medalha cunhada em aço carbono em formato irregular, medindo 7cm de diâmetro e 1,2 mm espessura, nas
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca

18643

Medalha cunhada em aço

carbono em formato irregular,

medindo 7cm de diâmetro e

1,2 mm espessura, nas

tonalidades ouro, prata ou

bronze. frente com área para

personalização que cobre

toda a face da medalha com

arte personalizada impressa

em adesivo e aplicação de

resina acrílica. Acompanha

fita personalizada em cetim

em diversas cores

personalizada, medindo 80cm

x 2,5cm, com acabamento de

micropontos nas laterais 

(isenta de desfilamento) Obs.:

Arte(s) exclusiva(s) alusiva(s)

ao(s) evento(s) criada(s) a

partir de informações que

serão cedidas pelo solicitante.

Apresentar catalogo.

UNI 1.000,0000 7.8400 7840.00000000 2,00%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 7.840,00

Lote 5 - TROFÉU 30 CM PERSONALIZADO. Modalidades Esportivas variadas. Troféu em aço inox, acrílico - Troféu formado
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca

18651

TROFÉU 30 CM

PERSONALIZADO.

Modalidades Esportivas

variadas. Troféu em aço inox,

acrílico - Troféu formado por 4

peças em formato irregular.

Corpo, sendo 1ª peça, peça

em aço inox brilhante de 1mm

de espessura, com recorte

especial no formato de

retângulo trapezoidal,

medindo 28cm x 6cm (altura x

cumprimento), coberta por um

adesivo personalizado com

arte em policromia e fixada na

base a direita. 2ª peça, peça

em aço inox, com recorte

especial no formato de m

retângulo trapezoidal,

medindo 8cm x 11cm (altura x

cumprimento), coberta por um

adesivo personalizado com

arte em policromia e fixada na

base em sua parte central. 3ª

peça. peça em acrílico cristal,

com recorte especial no

formato de um retângulo com

a lateral superior a direita

arredondada, medindo 27cm

x 08cm x 3mm (altura x

cumprimento x espessura)

fixada na base a esquerda. 4ª

peça, Apresenta um disco de

acrílico medindo 8cm de

diâmetro com arte gravada

em policromia a laser no vinil

fotográfico auto clave

brilhante...

UNI 20,0000 97.6700 1953.40000000 1,01%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 1.953,40
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Lote 6 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 20cm de altura x 10cm largura. ORPO: Apresenta uma peça de aço inox
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca

18644

Trofeu em acrílico e aço inox,

medindo 20cm de altura x

10cm largura. ORPO:

Apresenta uma peça de aço

inox banhada (dourada, prata

ou bronze) recortada a laser

em formato trapezional

irregular com a lateral direita

calandrada, coberta por arte

personalizada alusiva ao

evento impressa em vinil

fotográfico alto clave,

recortada em plotter de alta

precisão com o tamanho

acompanhando o contorno

irregular do troféu. Na parte

superior, acrescenta-se um

disco de acrílico cristal

medindo 8cm de diametro

personalizado com o brasão

da PREFEITURA MUNICIPAL

DE GUARANI sob cobertura

de resina acrílica translucida

com 0,8 mm de espessura,

termofixada por meio de

processo de reticulação

externa e curada em estufa

com tecnologia UV

(ultravioleta). Base de granito

ou madeira de

reflorestamento latonada no

formato octagonal, medindo

10cm x 6,5cm. Apresentar

catalogo

UNI 50,0000 58.9000 2945.00000000 7,97%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 2.945,00

Lote 7 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 25cm de altura x 13cm largura. CORPO: Apresenta uma peça de aço inox
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca
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18645

Trofeu em acrílico e aço inox,

medindo 25cm de altura x

13cm largura. CORPO:

Apresenta uma peça de aço

inox banhada (dourada, prata

ou bronze) recortada a laser

em formato trapezional

irregular com a lateral direita

calandrada, coberta por arte

personalizada alusiva ao

evento impressa em vinil

fotográfico alto clave,

recortada em plotter de alta

precisão com o tamanho

acompanhando o contorno

irregular do troféu. Na parte

superior, acrescenta-se um

disco de acrílico cristal

medindo 10cm de diametro

personalizado com o brasão

da PREFEITURA MUNICIPAL

DE GUARANI sob cobertura

de resina acrílica translucida

com 0,8 mm de espessura,

termofixada por meio de

processo de reticulação

externa e curada em estufa

com tecnologia UV

(ultravioleta). Base de granito

ou madeira de

reflorestamento latonada no

formato octagonal, medindo

12cm x 7,5cm. Apresentar

catalogo

UNI 30,0000 68.0000 2040.00000000 3,32%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 2.040,00

Lote 8 - Trofeu em acrílico e aço inox, medindo 30cm de altura x 16cm largura. ORPO: Apresenta uma peça de aço inox
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca
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18646

Trofeu em acrílico e aço inox,

medindo 30cm de altura x

16cm largura. ORPO:

Apresenta uma peça de aço

inox banhada (dourada, prata

ou bronze) recortada a laser

em formato trapezional

irregular com a lateral direita

calandrada, coberta por arte

personalizada alusiva ao

evento impressa em vinil

fotográfico alto clave,

recortada em plotter de alta

precisão com o tamanho

acompanhando o contorno

irregular do troféu. Na parte

superior, acrescenta-se um

disco de acrílico cristal

medindo 12cm de diametro

personalizado com o brasão

da PREFEITURA MUNICIPAL

DE GUARANI sob cobertura

de resina acrílica translucida

com 0,8 mm de espessura,

termofixada por meio de

processo de reticulação

externa e curada em estufa

com tecnologia UV

(ultravioleta). Base de granito

ou madeira de

reflorestamento latonada no

formato octagonal, medindo

14cm x 9,00cm. Apresentar

catalogo

UNI 20,0000 75.2400 1504.80000000 1,00%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 1.504,80

Lote 9 - TROFÉU ESPORTIVO 100 CM DE GRANDE  PORTE. Modalidades esportivas variadas. Troféu 100cm aço inox -
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca
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18650

TROFÉU ESPORTIVO 100

CM DE GRANDE  PORTE.

Modalidades esportivas

variadas. Troféu 100cm aço

inox - Troféu recortado em

formato irregular, medindo

100cm de altura x 35cm,

largura x 1mm espessura.

Corpo, apresenta um

tubo/astes de 90 cm x 98 cm

laqueado e uma peça de aço

inox com a lateral calandrada

recortadas no formato

trapezional, com

personalização de artes

diversas alusivas a cada

evento em policromia,

impressa e folha de vinil

fotográfico alto clave,

recortada em plotter com o

tamanho acompanhando o

contorno irregular do troféu,

Acrescido de uma bola

tridimensional de 13,5cm

metalizada nas tonalidades

ouro prata e bronze, fixada

por uma coluna central de

acrílico fixado na sua parte

superior, medindo 22cm de

diâmetro com arte auto clave

brilhante, recortado em plotter

de alta precisão no formato

que acompanha as

extremidades do disco e sob

o mesmo uma cobertura

abaulada de resina acrílica

translucida com

aproximadamente 1,00mm de

espessura,   

UNI 10,0000 695.0000 6950.00000000 8,55%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 6.950,00

Lote 10 - TROFÉU ESPORTIVO 60 CM DE PEQUENO PORTE. Modalidades esportivas variadas. Troféu em aço inox - Troféu
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca
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18647

TROFÉU ESPORTIVO 60 CM

DE PEQUENO PORTE.

Modalidades esportivas

variadas. Troféu em aço inox

- Troféu recortado em formato

irregular, medindo 60cm de

altura x 30cm, largura x 1mm

espessura. Corpo, apresenta

duas peças de inox com a

lateral calandrada, tamanho

58 cm x 15 cm cada,

recortadas no formato

trapezional e sobrepostas

com encaixe invertido uma na

outra. O corpo da peça da

direita será personalizado

com artes diversas alusivas a

cada evento em policromia,

impressa em folha de vinil

fotográfico alto clave,

recortada em plotter com o

tamanho acompanhando o

contorno irregular do troféu.

Na parte superior do troféu

acrescenta-se um disco de

acrílico medindo 15 cm

diâmetro com arte gravada

em policromia a laser no vinil

fotográfico auto clave

brilhante, recortada em plotter

de alta precisão no formato

que acompanha as

extremidades do disco e sob

o mesmo uma cobertura

abaulada de resina acrílica

translucida com

aproximadamente 1,00mm de

espessura, termofixada por

meio de processo... 

UNI 10,0000 328.0200 3280.20000000 1,00%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 3.280,20

Lote 11 - TROFÉU ESPORTIVO 80 CM DE MÉDIO PORTE. Modalidades esportivas variadas. Troféu 80cm aço inox - Troféu
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca
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18649

TROFÉU ESPORTIVO 80 CM

DE MÉDIO PORTE.

Modalidades esportivas

variadas. Troféu 80cm aço

inox - Troféu recortado em

formato irregular, medindo

80cm de altura x 12cm,

largura x 1mm espessura.

Corpo, apresenta duas peças

de inox com a lateral

calandrada, tamanho 78 cm x

32 cm cada, recortadas no

formato trapezional e

sobrepostas com encaixe

invertido uma na outra. O

corpo da peça da direita será

personalizado com artes

diversas alusivas a cada

evento em policromia,

impressa em folha de vinil

fotográfico alto clave,

recortada em plotter com o

tamanho acompanhando o

contorno irregular do troféu.

Na parte superior do troféu

acrescenta-se um disco de

acrílico medindo 15 cm

diâmetro com arte gravada

em policromia a laser no vinil

fotográfico auto clave

brilhante, recortada em plotter

de alta precisão no formato

que acompanha as

extremidades do disco e sob

o mesmo uma cobertura

abaulada de resina acrílica

translucida com

aproximadamente 1,00mm de

espessura, 

UNI 10,0000 525.0000 5250.00000000 8,22%

PREMIUM /

PERSONALIZADO /

ÚNICO

 Total Lote R$ 5.250,00

Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro deu a sessão por encerrada, agradecendo a presença de todos e fez lavrar a presente ata,

que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.  

GUARANI, 18 de Julho de 2022.

____________________________________________________
MÁRCIO COSTA DOS REIS FILHO

Pregoeiro

____________________________________________________
CLAYTON PACHECO TRINDADE

Membro da CPL

____________________________________________________
ROBERTA TAVARES MUSCARDI

Membro da CPL

____________________________________________________
RENATA SEVERINO DA SILVA ALVES

Membro da CPL

____________________________________________________
AMARILDO LOMBARDI CARIAS

Membro da CPL
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