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Pregão Presencial: PR42/2021 

EMISSÃO: 26/10/2021 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição 

de troféus e medalhas para premiação dos campeonatos, para atividades recreativas e culturais 

desenvolvidas pelas escolinhas esportivas e oficinas realizadas pelo município, conforme relação de 

itens constantes no Anexo I do edital. 

 

ATA DE JULGAMENTO 

 

No dia 11/11/2021, às 08:30 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se o 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 191/2021 de 03/09/2021, para 

julgamento das propostas de preço das proponentes  habilitadas para fornecimento e/ou execução 

dos itens descritos na Licitação nº. PR42/2021, na modalidade de Pregão Presencial. 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros 

fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer 

discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

 
  Item: 1 - Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, medalha vazada e com a figura de um ramo em alto relevo 

no lado esquerdo, metalizada na cor bronze, com o tamanho de 45mm de diâmetro e centro liso d 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 115 
Valor estimado: R$ 5,20          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 5,20 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 5,15 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 5,15 (cinco reais 

e quinze centavos).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 2 - Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, medalha vazada e com a figura de um ramo em alto relevo 

no lado esquerdo, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 45mm de diâmetro e centro liso  
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 275 
Valor estimado: R$ 5,20          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 5,20 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 5,15 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 5,15 (cinco reais 

e quinze centavos).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
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  Item: 3 - Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, medalha vazada e com a figura de um ramo em alto relevo 

no lado esquerdo, metalizada na cor prata, com o tamanho de 45mm de diâmetro e centro liso de 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 125 
Valor estimado: R$ 5,20          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 5,20 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 5,15 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 5,15 (cinco reais 

e quinze centavos).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 4 - Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, metalizada na cor bronze, com o tamanho de 60mm de 

diâmetro e centro liso de 35mm de diâmetro, que permite também a colocação de adesivo de 35mm. Ao  
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 160 
Valor estimado: R$ 8,39          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 8,39 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 8,35 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 8,35 (oito reais e 

trinta e cinco centavos).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 5 - Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 60mm de 

diâmetro e centro liso de 35mm de diâmetro, que permite também a colocação de adesivo de 35mm. Ao 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 315 
Valor estimado: R$ 8,39          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 8,39 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 8,35 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 8,35 (oito reais e 

trinta e cinco centavos).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 6 - Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, metalizada na cor prata, com o tamanho de 60mm de 

diâmetro e centro liso de 35mm de diâmetro, que permite também a colocação de adesivo de 35mm. Ao r 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 165 
Valor estimado: R$ 8,39          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
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Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 8,39 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 8,35 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 8,35 (oito reais e 

trinta e cinco centavos).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 7 - Troféu com altura de 103 cm com base octogonal de 21,5 cm de 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 3 
Valor estimado: R$ 567,25          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 567,25 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 565,00 0,89% maior 

2 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 560,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 560,00 

(quinhentos e sessenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 8 - Troféu com 105 cm de altura, com base quadrada com 21,50 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 766,23          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 766,23 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 760,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 760,00 

(setecentos e sessenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 9 - Troféu com 105 cm de altura, com base redonda com 26,50 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 1.058,50          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor (R$) Situação Data 
Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 1.058,50 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do lance Situação 
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(R$) 
1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 1.050,00 5,00% maior 

2 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 1.000,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 10 - Troféu com 110 cm de altura, com base octogonal com 21,5 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 3 
Valor estimado: R$ 591,00          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 591,00 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 585,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 585,00 

(quinhentos e oitenta e cinco reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 11 - Troféu com 110 cm de altura, com base redonda com 26,50 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 1.064,75          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor (R$) Situação Data 
Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 1.064,75 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do lance 

(R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 1.050,00 5,00% maior 

2 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 1.000,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 12 - Troféu com 115 cm de altura, com base quadrada com 21,50 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 877,25          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 877,25 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 870,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 870,00 
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(oitocentos e setenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 13 - Troféu com 120 cm de altura, com base octogonal com 21,5 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 3 
Valor estimado: R$ 635,00          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 635,00 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 630,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 630,00 

(seiscentos e trinta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 14 - Troféu com 20 cm de altura, com base quadrada com 7,6 cm de. 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 6 
Valor estimado: R$ 46,00          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 46,00 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 45,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 15 - Troféu com 69 cm de altura, com base redonda com 21 cm de la 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 380,00          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 380,00 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 375,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 375,00 (trezentos 

e setenta e cinco reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 16 - Troféu com 73 cm de altura, com base redonda com 21 cm de la 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 342,75          Valor máximo:   
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Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 342,75 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 335,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 335,00 (trezentos 

e trinta e cinco reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 17 - Troféu com 77 cm de altura, com base redonda com 21 cm de la 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 385,25          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 385,25 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 380,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 380,00 (trezentos 

e oitenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 18 - Troféu com 78 cm de altura, com base redonda com 21 cm de la 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 656,00          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 656,00 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 640,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 640,00 

(seiscentos e quarenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 19 - Troféu com 78 cm de altura, com base redonda com 21 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 354,50          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 354,50 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do Situação 
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lance (R$) 
1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 350,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 350,00 (trezentos 

e cinquenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 20 - Troféu com 84 cm de altura, com base redonda com 21 cm de la 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 383,50          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 383,50 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 375,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 375,00 (trezentos 

e setenta e cinco reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 21 - Troféu com 85 cm de altura, com base redonda com 21 cm de 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 413,50          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 413,50 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 405,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 405,00 

(quatrocentos e cinco reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 22 - Troféu com 87 cm de altura, com base redonda com 21 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 678,00          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 678,00 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 665,00 2,31% maior 

2 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 650,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 650,00 

(seiscentos e cinquenta reais).  
Manifestação de recursos 
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 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 23 - Troféu com 92 cm de altura, com base quadrada com 21,50 cm d 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 732,50          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 732,50 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 725,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 725,00 

(setecentos e vinte e cinco reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 24 - Troféu com 97 cm de altura, com base redonda com 21 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 875,50          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 875,50 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 860,00 26,47% maior 

2 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 680,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 680,00 

(seiscentos e oitenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 25 - Troféu com 98 cm de altura, com base redonda com 26,50 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 964,75          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 964,75 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 900,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 900,00 

(novecentos reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 26 - Troféu com 103 cm de altura, com base octogonal com 21,5 c 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 1.101,00          Valor máximo:   
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Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor (R$) Situação Data 
Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 1.101,00 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 850,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 850,00 

(oitocentos e cinquenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 27 - Troféu com altura de 108 cm com base octogonal de 21 cm de l 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 878,25          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 878,25 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 870,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 870,00 

(oitocentos e setenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 28 - Troféu com altura de 108 cm com base octogonal de 21,5 cm 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 908,25          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 908,25 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 850,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 850,00 

(oitocentos e cinquenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 29 - Troféu com altura de 113 cm com base octogonal de 21 cm de l 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 668,50          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 668,50 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 
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1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 Declinou 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 668,50 

(seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 30 - Troféu com altura de 124 cm com base octogonal de 21 cm de l 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 679,50          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor (R$) Situação Data 
Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 1.200,00 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 950,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 31 - Troféu com altura de 14 cm, base oval com 22,50 cm de larg 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 6 
Valor estimado: R$ 93,00          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 93,00 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 Declinou 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 93,00 (noventa e 

três reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 32 - Troféu com altura de 19 cm, base oval com 22,50 cm de largu. 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 6 
Valor estimado: R$ 93,00          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 93,00 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 Declinou 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 93,00 (noventa e 

três reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 33 - Troféu com altura de 98 cm com base octogonal de 21,5 cm de 
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Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 847,50          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP 
 847,50 Menor preço 11/11/2021 

 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

EPP 
 840,00 Menor preço 

Foi vencedor do item a empresa OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 840,00 

(oitocentos e quarenta reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 11/11/2021. 
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