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O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira , no uso de suas atribuições legais, com
base na Lei  N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 072/2017 na modalidade REGISTRO DE 

PREÇOS (PREGAO) Nº 051/2017, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TROFEUS E 

MEDALHAS PARA A 1ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE, AMADOR E VETERANO - 

SEMEL, e o adjudica para as empresas:  

 COMERCIAL ACARTE LTDA EPP 
 Marca      V. 

Total
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 6,99 REMA10.485,001.500,00 UN 1,00 
 
 MEDALHA EM FUNDIÇÃO COM MOLDE 3D
Medalhas em metal zamac, no processo de fundição de alta precisão, com molde em 3D (com três ou mais relevos), nos banhos a escolher, mas tem que ser no
processo CATAFORÉTICO, espessura de 3 a 4mm, sendo as bordas com largura de 2mm trabalhado com efeitos em 3D, com passador para fita personalizada no
processo de sublimação frente e verso (largura de 2,5cm com comprimento de 90cm), peça no formato irregular vazado ou não, no tamanho de 8 a 10 cm, contendo
logo do evento na frente com pintura e textura. No verso aplicação da logomarca do cliente e patrocinadores em alto relevo brilhante e fundo fosco com textura,
aplique em impressão vinil laminada e resinada, conforme layout a ser criado e aprovado dentro dessas descrições. Para eventos esportivos tais como Copa Regional e
outras modalidades. REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 82,9 REMA6.632,0080,00 UN 2,00 
 
 TROFÉU DESTAQUE COM MOLDE 3D
TROFÉU DESTAQUE COM MOLDE 3D - Futebol Especial 
Troféus em metal zamac, produzidos no processo de fundição de alta precisão, com molde em 3D, espessura de 8mm, banho dourado no processo metalizado,
tamanho de 23 cm de largura, base de madeira laqueada em preto e com plaqueta em Latão dourado, prata e bronze, espessura de 0,8mm, a ser fixada na base onde
será gravado em foto corrosão e com pintura as informações como colocação, modalidade, categoria e ano, conforme layout a ser criado e aprovado dentro dessas

 
descrições. Para eventos esportivos tais como Copa Regional e outras modalidades.
 
REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 420, REMA 8.400,0020,00 UN 3,00 
 
 TROFÉU FUTEBOL PERSONALIZADO
Base inferior em madeira MDF laqueada, formato hexagonal, 20 cm de altura, sobre uma base dupla de MDF 15mm, acima da base teremos o corpo do troféu
composto por quatro canos de metal cromado, com parte superior calandrado e astes em mdf 15mm laqueado, e com uma bola de plástico ABS injetado e sem emenda
com banho metalizado. Ao meio dos quatro tubos, mais um cano central cromado que sustentará a peça por um todo. Em volta dos 4 tubos teremos uma chapa de aço
dourado calandrada com 0,6mm de espessura gravada em foto corrosão e com pintura. Nela terá um aplique, peça em metal zamak produzida no processo de fundição
no molde 3D e com banho no processo CATAFORÉTICO contendo o brasão da prefeitura. Na base teremos apliques em latão dourado, prata e bronze, espessura de
0,8mm, onde será gravado em foto corrosão e com pintura as informações como colocação, modalidade, categoria e ano, conforme layout aprovado dentro dessas
descrições Altura de 80 cm. Para eventos esportivos tais como Copa Regional e outras modalidades. REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 370, REMA7.400,0020,00 UN 4,00 
 
 TROFÉU FUTSAL/FUTEBOL GRAVADO
BBase inferior em madeira MDF laqueada, formato hexagonal, 20 cm de altura, sobre uma base dupla de MDF 15mm, acima da base teremos o corpo do troféu
composto por quatro canos de metal cromado, com parte superior calandrado e astes em mdf 15mm laqueado, e com uma bola de plástico ABS injetado e sem emenda
com banho metalizado. Ao meio dos quatro tubos, mais um cano central cromado que sustentará a peça por um todo. Em volta dos 4 tubos teremos uma chapa de aço
dourado calandrada com 0,6mm de espessura gravada em foto corrosão e com pintura. Nela terá um aplique, peça em metal zamak produzida no processo de fundição
no molde 3D e com banho no processo CATAFORÉTICO contendo o brasão da prefeitura. Na base teremos apliques em latão dourado, prata e bronze, espessura de
0,8mm, onde será gravado em foto corrosão e com pintura as informações como colocação, modalidade, categoria e ano, conforme layout aprovado dentro dessas
descrições. Altura de 60 cm. Para eventos esportivos tais como Copa Regional e outras modalidades. REMA

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
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 32.917,00Total para Este Fornecedor: 

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) 

do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame. 

Itajubá, em 16 de outubro de 2017 

Juliano Galdino Teixeira 

Secretario Municipal de Planejamento 
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