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O(A) Secretaria Municipal de Planejamento, Edna Maria Lopes Dias , no uso de suas atribuições legais, com 

base na Lei  N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 079/2018 na modalidade REGISTRO DE 

PREÇOS (PREGAO) Nº 052/2018, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E 

MEDALHAS PARA AS FORMATURAS DO PROERD, PREMIAÇÕES DE JOGOS FEEMI E A EMUA E 

AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SEMED E SEMEL., 
e o adjudica para as empresas:  

 CPF/CNP
J: 

14.623.076/0001-88COMERCIAL ACARTE LTDA EPP 
 Marca      V. 

Total
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 8,25 REMA12.375,001.500,00 UN 1,00 
 
 MEDALHA 
MEDALHA 
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), nos banhos a escolher
(ouro, prata ou bronze), mas no processo CATAFORÉTICO, espessura de 4 mm. Bordas em 3D com largura de 2 mm, pç com passador para fita personalizada no
processo de sublimação frente e verso com logo da PREFEITURA, DO EVENTO E DA SEMEL (largura de 2 cm com comprimento de 90 cm). Peça no formato
REDONDO. No tamanho de 8 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, conforme layout a ser criado e
aprovado dentro dessas descrições, a cada pedido ou evento realizado.

 
P/ Eventos Esportivos e outras modalidades. 
 
 
REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 7, REMA4.900,00700,00 UN 2,00 
 
 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 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 8,72 REMA1.220,80140,00 UN 3,00 
 
 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 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 8,72 REMA1.063,84122,00 UN 4,00 
 
 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 

DESCRIÇÃO: 
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 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 8,72 REMA1.351,60155,00 UN 5,00 
 
 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

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 4,96 REMA793,60160,00 UN 6,00 
 
 MEDALHA DOURADA 
EM LATÃO, REDONDA,  COM  35 MM DE DIAMENTRO, ADESIVADA  COM LOGO DO PROERD NA FRENTE. COM FITA EM GORGURÃO NAS 
CORES: AZUL, BRANCO E VERMELHO. COM LOGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRÁS, CONFOME MODELO ANEXO. 
 
REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 5,47 REMA19.145,003.500,00 UN 7,00 
 
 MEDALHAS 
MEDALHA 
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), nos banhos a escolher
(ouro, prata ou bronze), mas no processo CATAFORÉTICO, espessura de 3 mm. Bordas em 3D com largura de 2 mm, pç com passador para fita personalizada no
processo de sublimação frente e verso com logo da PREFEITURA, DO EVENTO E DA SEMEL (largura de 2 cm com comprimento de 90 cm). Peça no formato
REDONDO. No tamanho de 5 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, conforme layout a ser criado e
aprovado dentro dessas descrições, a cada pedido ou evento realizado.

 
P/ Eventos Esportivos e outras modalidades. 
 
REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 60, REMA15.000,00250,00 UN 8,00 
 
 TROFÉU 
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 a cada
pedido ou evento realizado. O tamanho total da peça será de 20 cm. 
 
P/ Eventos Esportivos tais como Corridas e outras modalidades. REMA

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 75,24 REMA30.096,00400,00 UN 9,00 
 
 TROFÉU 
TROFÉU Demais Eventos 
Troféu com corpo em MDF laqueado, com apliques em Latão prateado, 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. A base será sobreposta em madeira mdf laqueada e no formato redondo ou não. A base terá seu
tamanho de acordo com o layout. Nela 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, a cada pedido ou evento realizado. O Tamanho total da peça será de 25 cm.

 

DESCRIÇÃO: 
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 P/ Eventos Esportivos e outras modalidades. 
 
REMA  
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 164, REMA984,006,00 UN 10,00 
 
 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 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 130, REMA1.430,0011,00 UN 11,00 
 
 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 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 115,01 REMA11.501,00100,00 UN 12,00 
 
 TROFÉU 1° LUGAR
TROFÉU 1° Lugar Modalidades 
Troféu com corpo em MDF laqueado, com apliques em Latão dourado, 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, a cada pedido ou evento realizado. O Tamanho total
da peça será de 40 cm. 
 
P/ Eventos Esportivos e outras modalidades. REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 313,3 REMA4.699,5015,00 UN 13,00 
 
 TROFÉU 1° LUGAR
TROFÉU FUTEBOL 1° Lugar Futebol de Campo 
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 em metal
zamac, produzido no processo de fundição de alta precisão, com molde em 3d, espessura de 8mm, banho dourado no processo metalizado no modelo de taça aberta
com duas alças (similar à da UEFA Champions League). 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 a ser criado e aprovado dentro dessas descrições, a cada pedido
ou evento realizado. Altura de 80 cm. 
 
Para eventos esportivos tais como copa regional e outras modalidades.
 
REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
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 120, REMA1.320,0011,00 UN 14,00 
 
 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 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 115,01 REMA11.501,00100,00 UN 15,00 
 
 TROFÉU 2° LUGAR
TROFÉU 2° Lugar Modalidades 
Troféu com corpo em MDF laqueado, com apliques em Latão prateado, 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, a cada pedido ou evento realizado. O Tamanho total
da peça será de 40 cm. 
 
P/ Eventos Esportivos e outras modalidades. REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 259,15 REMA3.887,2515,00 UN 16,00 
 
 TROFÉU 2° LUGAR
TROFÉU FUTEBOL 2° Lugar Futebol de Campo 
Base inferior em madeira mdf laqueada, formato hexagonal, 15 cm de altura, sobre uma base dupla de mdf 15mm, acima da base teremos o corpo do troféu em metal
zamac, produzido no processo de fundição de alta precisão, com molde em 3d, espessura de 8mm, banho na cor prata no processo metalizado no modelo de taça aberta
com duas alças (similar à da UEFA Champions League). 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 a ser criado e aprovado dentro dessas descrições, a cada pedido
ou evento realizado. Altura de 60 cm. 
 
Para eventos esportivos tais como copa regional e outras modalidades.
 
REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 90, REMA22.500,00250,00 UN 17,00 
 
 TROFÉU DESTAQUE COM MOLDE 3D
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, a cada pedido
ou evento realizado. Para eventos esportivos tais como Copa Regional e outras modalidades.
 
REMA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 143.768,59Total 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. 
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Itajubá, em 23 de julho de 2018 

Edna Maria Lopes Dias 

Secretario Municipal de Planejamento 


