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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2017 
 
Aos 19 dias do mês de maio de 2017, autorizado pelo ato das folhas (78) do processo de Pregão Presencial nº 021/2017, Processo de 
Registro de Preços nº 036/2017 da presente Ata de Registro de Preços, Ata Eletrônica nº 021/2017, de acordo com o disposto no 
artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante 
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora: 
 
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: COMERCIAL ACARTE LTDA EPP, CNPJ nº 
14.623.076/0001-88, representado pelo Sr. Alessandro Castro e Mello, à saber: 
 
1.1. 

ITE
M 

QUAN
T 

UNI
D 

DISCRIMINAÇÃO 
 

MARCA PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

01 2.500 UN MEDALHA 
Medalhas em metal zamac, no processo de fundição de alta precisão, 
molde em 3D (com três relevos), nos banhos a escolher, mas no processo 
CATAFORÉTICO, espessura de 3 a 4mm, sendo as bordas com largura 
de 2mm, com passador para fita personalizada no processo de sublimação 
frente e verso (largura de 2cm com comprimento de 90cm), peça no 
formato irregular vazado ou não, no tamanho de 6 cm, contendo logo do 
evento na frente com pintura ou textura. Logomarca do cliente e 
patrocinadores no verso em alto relevo brilhante e fundo fosco com 
textura, conforme layout a ser criado e aprovado dentro dessas descrições. 
Para eventos esportivos tais como corridas e outras modalidades. 

REMA R$6,65 R$16.625,00 

02 1400 UN MEDALHA 1º LUGAR 
Medalhas em metal zamac, no processo de fundição de alta precisão 
frente e verso, o molde tem que ser em 3D (com mínimo de três relevos), 
no BANHO CATAFORÉTICO de DOURADO, espessura de 3,5 a 4 mm. 
Bordas em 3D com largura de 3 mm, pç com passador para fita 
personalizada no processo de sublimação frente e verso (largura de 2 cm 
com comprimento de 90 cm). Peça no formato IRREGULAR conforme 
arte aprovada no edital, no tamanho de 7 cm de diâmetro, contendo no 
verso logo da PREFEITURA e da SECRETÁRIA de ESPORTES em alto 
relevo brilhante e o fundo fosco com textura. Na frente da pç teremos o 
logo do evento personalizado por impressão digital em vinil laminado e 
acabamento em resina. Para eventos esportivos e outras modalidades. 

REMA R$7,60 R$10.640,00 

03 1400 UN MEDALHA 2º LUGAR 
Medalhas em metal zamac, no processo de fundição de alta precisão 
frente e verso, o molde tem que ser em 3D (com mínimo de três relevos), 
no BANHO CATAFORÉTICO de PRATA, espessura de 3,5 a 4 mm. 
Bordas em 3D com largura de 3 mm, pç com passador para fita 
personalizada no processo de sublimação frente e verso (largura de 2 cm 
com comprimento de 90 cm). Peça no formato IRREGULAR conforme 
arte aprovada no edital, no tamanho de 7 cm de diâmetro, contendo no 
verso logo da PREFEITURA e da SECRETÁRIA de ESPORTES em alto 
relevo brilhante e o fundo fosco com textura. Na frente da pç teremos o 
logo do evento personalizado por impressão digital em vinil laminado e 
acabamento em resina. Para eventos esportivos e outras modalidades. 

REMA R$7,60 R$10.640,00 

04 1400 UN MEDALHA 3º LUGAR 
Medalhas em metal zamac, no processo de fundição de alta precisão 
frente e verso, o molde tem que ser em 3D (com mínimo de três relevos), 
no BANHO CATAFORÉTICO de COBRE VELHO, espessura de 3,5 a 4 
mm. Bordas em 3D com largura de 3 mm, pç com passador para fita 
personalizada no processo de sublimação frente e verso (largura de 2 cm 
com comprimento de 90 cm). Peça no formato IRREGULAR conforme 
arte aprovada no edital, no tamanho de 7 cm de diâmetro, contendo no 
verso logo da PREFEITURA e da SECRETÁRIA de ESPORTES em alto 
relevo brilhante e o fundo fosco com textura. Na frente da pç teremos o 
logo do evento personalizado por impressão digital em vinil laminado e 
acabamento em resina. Para eventos esportivos e outras modalidades. 

REMA R$7,60 R$10.640,00 

05 160 UN MEDALHA DOURADA 
Em latão, retangular, com  35 mm de diâmetro, adesivada  com logo do 
Proerd na frente. Com fita em gorgurão nas cores: azul, branco e 
vermelho. Com logo da Secretaria de Educação atrás, conforme modelo 
em Anexo. 

REMA R$6,45 R$ 1.032,00 
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07 1000 UN MEDALHAS 
Em metal zamac, no processo de fundição de alta precisão, o molde tem 
que ser em 3D (com mínimo de três relevos), nos banhos de ouro velho, 
prata velha e cobre velho (banho no processo CATAFORETICO), 
espessura de 5 até 6mm, sendo as bordas com largura de no mínimo 
2mm, peça no formato irregular e com tamanho de 8 cm de diâmetro. 
Essa pç é composta por dois AROS sendo um EXTERNO com 2mm  de 
largura, banhada em PRATA VELHA. Já na BORDA INTERNA onde 
temos o nome do evento,   banhada em OURO VELHO e pintura 1 cor, 
com largura de 1 cm e ao centro uma terceira peça, essa pç é giratória na 
medalha com tamanho de 5 cm de diâmetro e 5mm de espessura, 
produzida no processo de fundição frente e verso e com no mínimo 3 
relevos de cada lado. As partes que fixam a pç são na vertical da medalha. 
O passador para fita personalizada no processo de sublimação (largura de 
3cm com comprimento de 90cm). As dimensões apresentadas neste 
descritivo poderão ser ajustadas quando na confecção do molde pela 
empresa, perante concordância por escrito da divisão de esporte e 
qualidade do responsável pela demanda. Os layouts da medalha e da fita, 
incluindo todos os logos deverá seguir o modelo aprovado. Para eventos 
esportivos e outras modalidades. 

REMA R$9,50 R$ 9.500,00 

08 20 UN TROFÉU 
Em metal zamac, produzido no processo de fundição de alta precisão, o 
molde tem que ser em 3D (peça com mínimo de 3 relevos), espessura de 
6 a 8mm, nos banhos de ouro velho, prata velha ou cobre velho (banho no 
processo CATAFORETICO), peça no formato irregular nos tamanhos de 
30 cm de altura conforme arte aprovada no edital, a base é de madeira 
laqueada em preto com formato oval e com duas bases medindo 18mm ao 
meio delas uma terceira base com 6mm ( formato de sanduíche), e com 
plaqueta em Latão dourado, prata ou bronze, espessura de 0,8mm, a ser 
fixada na base com fita dupla face onde será gravado em foto corrosão e 
com pintura as informações como colocação, logos, modalidade, 
categoria e ano. Essa pç é composta por dois AROS sendo um 
EXTERNO com 3mm de largura, banhada em PRATA VELHA. Já na 
BORDA INTERNA onde temos o nome do evento, banhada em OURO 
VELHO e pintura 1 cor, com largura de 2 cm, e ao centro uma terceira 
peça, essa pç é giratória no troféu com tamanho de 8 cm de diâmetro e 
espessura de 6 a 8 mm, produzida no processo de fundição frente e verso 
e com no mínimo 3 relevos de cada lado. As partes que fixam a pç são na 
vertical. Para eventos esportivos e outras modalidades. 

REMA R$170,00 R$ 3.400,00 

09 120 UN TROFÉU 
Troféus em Aço Inox AISI 304, chapa com espessura de 1,2mm, gravado 
no processo de foto corrosão com arte a definir, cortado a laser no 
formato da arte aprovada, com pintura em 1 cor, com base de madeira 
laqueada em preto, plaqueta em Aço Inox AISI 304, espessura de 0,8mm, 
a ser fixada na base onde será gravado em foto corrosão as informações 
como colocação, logomarca do evento, modalidade, categoria e ano, 
conforme layout a ser criado e aprovado dentro dessas descrições. 
Tamanho de 20 ate 30 cm. Para eventos esportivos e outras modalidades. 

REMA R$130,00 R$ 15.600,00 

10 40 UN TROFÉU 1° LUGAR 
Troféus em metal zamac, produzido no processo de fundição de alta 
precisão, o molde tem que ser em 3D (peça com mínimo de 3 relevos), 
espessura de 6 a 8mm, com pintura em até três cores, no BANHO 
CATAFORÉTICO de OURO VELHO, peça no formato irregular no 
tamanho de 30 cm conforme arte aprovada no edital, a base é de madeira 
laqueada em preto com formato redondo ou não, sendo com duas bases 
medindo 18mm ao meio delas uma terceira base com 6mm ( formato de 
sanduíche) com hastes de metal cromado para sustentação e com plaqueta 
em Latão dourado, prata ou bronze, espessura de 0,8mm, a ser fixada na 
base com fita dupla face onde será gravado em foto corrosão e com 
pintura as informações como colocação, logomarcas, modalidades, 
categoria e ano. Para eventos esportivos e outras modalidades. 

REMA R$110,00 R$ 4.400,00 

11 20 UN TROFÉU 1° LUGAR 
TROFÉUS com corpo em MDF laqueado, com aplique em FUNDIÇÃO 
e com MOLDE em 3D em metalzamac, produzidos no processo de 
fundição, espessura de 5mm, BANHO CATAFORÉTICO  em dourado, e 
com pintura em até 3 cores, com tubos de metal cromado para 
sustentação da peça onde no topo será fixado uma bola de plástico 
injetado (essa bola NÃO pode ter emendas), no banho metalizado nos 
tons de ouro, prata e bronze. As bases inferiores sobrepostas em madeira 

REMA R$380,00 R$ 7.600,00 
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mdf laqueada e no formato redondo. As bases são com o tamanho de 
acordo com o layout. À base terá fixada plaqueta em Latão dourado, prata 
e bronze, com espessura de 0,8mm a ser fixada com fita dupla face na 
base onde será gravado em foto corrosão e com pintura as informações 
como colocação, logos, modalidades, categoria e ano, conforme layout a 
ser criado e aprovado dentro dessas descrições. O Tamanho total da peça 
será 0,70 cm.Para eventos esportivos e outras modalidades. 

12 40 UN TROFÉU 1° LUGAR 
TROFÉUS com corpo em MDF laqueado, com apliques em Latão 
dourado, com espessura de 0,8mm aser fixada com fita dupla face, onde 
será gravado em impressão em policromia direta no latão as informações 
como logo do evento, com tubos de metal cromado para sustentação da 
peça, nos tons de ouro, prata e bronze. As bases inferiores sobrepostas em 
madeira mdf laqueada e no formato redondo ou não. As bases são com o 
tamanho de acordo com o layout. À base terá fixada plaqueta em Latão 
dourado, prata e bronze, com espessura de 0,8mm a ser fixada com fita 
dupla face na base onde será gravado em impressão direta no latão as 
informações como colocação, logos, modalidades, categoria e ano, 
conforme layout a ser criado e aprovado dentro dessas descrições. O 
Tamanho total da peça será de 35 cm. Para eventos esportivos e outras 
modalidades. 

REMA R$ 138,00 R$ 5.520,00 

13 40 UN TROFÉU 2° LUGAR 
TROFÉUS com corpo em MDF laqueado, com apliques em Latão prata, 
com espessura de 0,8mm a ser fixada com fita dupla face, onde será 
gravado em impressão em policromia direta no latão as informações 
como logo do evento, com tubos de metal cromado para sustentação da 
peça, nos tons de ouro, prata e bronze. As bases inferiores sobrepostas em 
madeira mdf laqueada e no formato redondo ou não. As bases são com o 
tamanho de acordo com o layout. À base terá fixada plaqueta em Latão 
dourado, prata e bronze, com espessura de 0,8mm a ser fixada com fita 
dupla face na base onde será gravado em impressão direta no latão as 
informações como colocação, logos, modalidades, categoria e ano, 
conforme layout a ser criado e aprovado dentro dessas descrições. O 
Tamanho total da peça será de 30 cm. Para eventos esportivos e outras 
modalidades. 

REMA R$138,00 R$ 5.520,00 

14 40 UN TROFÉU 2° LUGAR 
Troféus em metal zamac, produzido no processo de fundição de alta 
precisão, o molde tem que ser em 3D (peça com mínimo de 3 relevos), 
espessura de 6 a 8mm, com pintura em até três cores, no BANHO 
CATAFORÉTICO de prata velha, peça no formato irregular no tamanho 
de 25 cm conforme arte aprovada no edital, a base é de madeira laqueada 
em preto com formato redondo ou não, sendo com duas bases medindo 
18mm ao meio delas uma terceira base com 6mm ( formato de sanduíche) 
com hastes de metal cromado para sustentação e com plaqueta em Latão 
dourado, prata ou bronze, espessura de 0,8mm, a ser fixada na base com 
fita dupla face onde será gravado em foto corrosão e com pintura as 
informações como colocação, logomarcas, modalidades, categoria e 
ano.Para eventos esportivos e outras modalidades. 

REMA R$110,00 R$ 4.400,00 

15 20 UN TROFÉU 2° LUGAR 
TROFÉUS com corpo em MDF laqueado, com aplique em FUNDIÇÃO 
e com MOLDE em 3D em metal zamac, produzidos no processo de 
fundição, espessura de 5mm, BANHO CATAFORÉTICO em níquel e 
com pintura em até 3 cores, com tubos de metal cromado para 
sustentação da peça onde no topo será fixado uma bola de plástico 
injetado (essa bola NÃO pode ter emendas), nos banho metalizado nos 
tons de ouro, prata e bronze. As bases inferior sobrepostas em madeira 
mdf laqueada e no formato redondo. As bases são com o tamanho de 
acordo com o layout. À base terá fixada plaqueta em Latão dourado, prata 
e bronze, com espessura de 0,8mm a ser fixada com fita dupla face na 
base onde será gravado em foto corrosão e com pintura as informações 
como colocação, logos, modalidades, categoria e ano, conforme layout a 
ser criado e aprovado dentro dessas descrições. O Tamanho total da peça 
será 0,60 cm. Para eventos esportivos e outras modalidades. 

REMA R$380,00 R$ 7.600,00 

16 40 UN TROFÉU 3° LUGAR 
Troféus em metal zamac, produzido no processo de fundição de alta 
precisão, o molde tem que ser em 3D(peça com mínimo de 3 relevos), 
espessura de 6 a 8mm, com pintura em até três cores, no BANHO 
CATAFORÉTICO de cobre velho, peça no formato irregular no tamanho 
de 20 cm conforme arte aprovada no edital, a base é de madeira laqueada 

REMA R$110,00 R$ 4.400,00 
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em preto com formato redondo ou não, sendo com duas bases medindo 
18mm ao meio delas uma terceira base com 6mm ( formato de sanduíche) 
com hastes de metal cromado para sustentação e com plaqueta em Latão 
dourado, prata ou bronze, espessura de 0,8mm, a ser fixada na base com 
fita dupla face onde será gravado em foto corrosão e com pintura as 
informações como colocação, logomarcas, modalidades, categoria e ano. 
Para eventos esportivos e outras modalidades. 

17 40 UN TROFÉU 3° LUGAR 
TROFÉUS com corpo em MDF laqueado, com apliques em bronze, com 
espessura de 0,8mm a ser fixada com fita dupla face, onde será gravado 
em impressão em policromia direta no latão as informações como logo do 
evento, com tubos de metal cromado para sustentação da peça, nos tons 
de ouro, prata e bronze. As bases inferiores sobrepostas em madeira mdf 
laqueada e no formato redondo ou não. As bases são com o tamanho de 
acordo com o layout. À base terá fixada plaqueta em Latão dourado, prata 
e bronze, com espessura de 0,8mm a ser fixada com fita dupla face na 
base onde será gravado em impressão direta no latão as informações 
como colocação, logos, modalidades, categoria e ano, conforme layout a 
ser criado e aprovado dentro dessas descrições. O Tamanho total da peça 
será de 25 cm. Para eventos esportivos e outras modalidades. 

REMA R$138,00 R$ 5.520,00 

20 150 UN TROFÉU EM AÇO INOX 
Troféus em Aço Inox AISI 304, chapa com espessura de 1,2mm, gravado 
no processo de foto corrosão, cortado a laser no formato da arte aprovada, 
com pintura em ate 3 cores, com base de madeira laqueada em preto e 
com plaqueta em Aço Inox AISI 304, espessura de 0,8mm, a ser fixada 
na base onde será gravado em foto corrosão as informações como 
colocação, logomarca do evento, modalidade, categoria e ano, conforme 
layout a ser criado e aprovado dentro dessas descrições. Para eventos 
esportivos tais como corridas e outras modalidades. 

REMA R$120,00 R$ 18.000,00 

VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R$ 141.037,00 (cento e quarenta e um mil e trinta e sete reais). 
 
2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem de fornecimento por onde correrá a 
despesa. 
 
3.  1. O fornecimento do (s) objeto (s) desta licitação será conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL 
e da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, devendo ser entregue no Almoxarifado Central na rua Miguel Braga,742 – Bairro 
Boa Vista, em  até 15 (quinze) dias corridos após recebimento da ordem de serviço.  
  
3.1. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação da mesma. 
 
4. Os valores devidos pelo Município de Itajubá serão pagos, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo (formal e objetivo 
dos produtos), mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da 
regularidade social. 
 
5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim 
controlados pela Administração. 
 
6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária: 

 
02.05.01.27.812.0010.2032.3.3.90.30.00 
02.12.04.12.122.0005.2248.3.3.90.30.00 

 
7. Este registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do 
parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
8. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções: 

a) O não cumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 
b) advertência por escrito; 
c) multa; 
d) suspensão temporária de até 05 (cinco) anos em participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
f) O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada 

sobre o valor total da Ata de Registro de Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do respectivo valor total 
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g) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, 
punível com as sanções previstas neste subitem, como também a inexecução total do contrato. 

h) O descumprimento do prazo para a retirada da Ata de Registro de Preços ou a recusa em aceitá-la implicará na cobrança de 
multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Ata de Registro de Preços e no impedimento de contratar com o 
Município de Itajubá pelo período de até 05 (cinco) anos, a critério da Administração do Município de Itajubá. 

 
9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do artigo 78. da Lei Federal 
nº.8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 
 
10. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 036/2017. 
 
11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº 036/2017 a Nota de Empenho com os termos aditados  
e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
12.  O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr (a). Junior Fraga Bastos, representante da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer e do Sr (a). Waldene Cristina Gonçalves de Oliveira, representante da Secretaria Municipal de 
Educação, ao qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos produtos, bem como dirimir as dúvidas que surgirem no seu 
curso.  

13. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Itajubá - MG, esgotadas as 
vias administrativas.  
 
14. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Sr. Alessandro Castro e Mello, 
qualificados preambularmente,  representando a detentora. 
 

 
 

Itajubá, 19 de maio de 2017. 
 

 
 
 

 
COMERCIAL ACARTE LTDA EPP 

Alessandro Castro e Mello 
Detentora da Ata 
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