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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 REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

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: 

 
 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (11.499.653/0001-83) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 15475 - 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 

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 de 

25mm de diâmetro, que também permite a colocação 

de adesivo de 25mm. Possui espessura máxima de 

2,9mm. Peso aproximado de 18 gramas. Suporte para 

fita de 15mm de largura. A medalha pode deve 

acompanhada de fita de Cetim, nas cores; azul, 

vermelha, amarela, branca ou verde. Modelo de fita 

com 1,5 centímetros de largura por 80 centímetros de 

comprimento 

UN IND. 

VITÓRIA 
115  5,15  592,25 

2 15473 - 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  

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 de 

25mm de diâmetro, que também permite a colocação 

de adesivo de 25mm. Possui espessura máxima de 

2,9mm. Peso aproximado de 18 gramas. Suporte para 

fita de 15mm de largura. A medalha pode deve 

acompanhada de fita de Cetim, nas cores; azul, 

vermelha, amarela, branca ou verde. Modelo de fita 

com 1,5 centímetros de largura por 80 centímetros de 

comprimento 

UN IND. 

VITÓRIA 
275  5,15  1.416,25 

3 15474 - 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 

Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, 

UN IND. 

VITÓRIA 
125  5,15  643,75 
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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 

25mm de diâmetro, que também permite a colocação 

de adesivo de 25mm. Possui espessura máxima de 

2,9mm. Peso aproximado de 18 gramas. Suporte para 

fita de 15mm de largura. A medalha pode deve 

acompanhada de fita de Cetim, nas cores; azul, 

vermelha, amarela, branca ou verde. Modelo de fita 

com 1,5 centímetros de largura por 80 centímetros de 

comprimento 
4 15476 - 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  

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 

redor da medalha tem um ramo em alto relevo. No 

lado posterior da medalha existe um local para 

adesivo de 35mm. Possui espessura máxima de 

2,7mm. Peso aproximado de 28 gramas. Suporte para 

fita de até 27mm de largura. A medalha pode vir 

acompanhada de fita de Cetim, nas cores; azul, 

vermelha, amarela, branca ou verde. Também pode 

vir acompanhada com fita de Gorgurão, nas cores; 

(Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo + Branco + 

Verde) e Azul. Ambos modelos de fita com 2,5 

centímetros de largura por 80 centímetros de 

comprimento 

UN IND. 

VITÓRIA 
160  8,35  1.336,00 

5 15477 - 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 

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 

redor da medalha tem um ramo em alto relevo. No 

lado posterior da medalha existe um local para 

adesivo de 35mm. Possui espessura máxima de 

2,7mm. Peso aproximado de 28 gramas. Suporte para 

fita de até 27mm de largura. A medalha pode vir 

acompanhada de fita de Cetim, nas cores; azul, 

vermelha, amarela, branca ou verde. Também pode 

vir acompanhada com fita de Gorgurão, nas cores; 

(Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo + Branco + 

Verde) e Azul. Ambos modelos de fita com 2,5 

centímetros de largura por 80 centímetros de 

comprimento 

UN IND. 

VITÓRIA 
315  8,35  2.630,25 

6 15478 - 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 

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 

redor da medalha tem um ramo em alto relevo. No 

lado posterior da medalha existe um local para 

adesivo de 35mm. Possui espessura máxima de 

UN IND. 

VITÓRIA 
165  8,35  1.377,75 
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2,7mm. Peso aproximado de 28 gramas. Suporte para 

fita de até 27mm de largura. A medalha pode vir 

acompanhada de fita de Cetim, nas cores; azul, 

vermelha, amarela, branca ou verde. Também pode 

vir acompanhada com fita de Gorgurão, nas cores; 

(Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo + Branco + 

Verde) e Azul. Ambos modelos de fita com 2,5 

centímetros de largura por 80 centímetros de 

comprimento 
7 9823 - Troféu com altura de 103 cm com base 

octogonal de 21,5 cm de 

Troféu com altura de 103 cm com base octogonal de 

21,5 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre 

esta base quatro colunas composta por oito tampas em 

polímero metalizadas na cor dourada, oito cones em 

polímero metalizados na cor dourada, oito suportes 

em polímero metalizado na cor dourada e quatro 

colunas com estrias em alto relevo metalizadas na cor 

dourada. Sobre estas colunas uma base em madeira, 

um cone em polímero metalizado na cor dourada e 

uma taça em polímero metalizada na cor dourada com 

29 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e 

alças em polímero metalizado na cor dourada. Quatro 

estatuetas de águias fixas nas laterais da base em 

madeira. Estatueta superior intercambiável com 30 cm 

de altura. Este troféu pode vir com a taça e as colunas 

na cor prata (PD). 

UN IND. 

VITÓRIA 
3  560,00  1.680,00 

8 9780 - Troféu com 105 cm de altura, com base 

quadrada com 21,50 cm 

Troféu com 105 cm de altura, com base quadrada com 

21,50 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre 

esta base uma estatueta fixa de deusa da vitória em 

polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base 

uma coluna montada com componentes metalizados 

nas cores dourado e prata. Sobre estas colunas uma 

base em madeira pintada na cor preta. Sobre esta base 

quatro estatuetas de águas em polímero metalizadas 

na cor dourada. Sobre esta base uma taça em polimero 

metalizado na cor dourada, com 18,5 cm de largura a 

partir das alças. Estatueta intercambiável com 30 cm 

de altura. 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  760,00  1.520,00 

9 9781 - Troféu com 105 cm de altura, com base 

redonda com 26,50 cm 

Troféu com 105 cm de altura, com base redonda com 

26,50 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre 

esta base uma estatueta com um ramo para 

personalização com 50 mm de área para adesivo. 

Ainda sobre esta base quadro colunas formadas por 

componentes em polímero metalizados na cor dourada 

e verde. Acima destas colunas uma base em madeira 

na cor preta. Sobre esta base um suporte em polímero 

metalizado na cor dourada. Sobre este suporte uma 

taça fechada em polímero metalizada na cor verde, 

com 36 cm de largura a partir das alças. Tampa e 

alças da taça em polímero metalizado na cor dourada. 

Sobre a taça uma estatueta intercambiável de 30 cm 

de altura. Este troféu pode vir com a taça e 

componentes nas cores prata (PR), dourado (DO), 

preta (PT), vermelha (VM) e azul (AZE). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  1.000,00  2.000,00 

10 9783 - Troféu com 110 cm de altura, com base 

octogonal com 21,5 cm 

Troféu com 110 cm de altura, com base octogonal 

com 21,5 cm de largura em polímero na cor preta, 

Quatro colunas compostas por componentes em 

polímero metalizados na cor dourada contendo no 

UN IND. 

VITÓRIA 
3  585,00  1.755,00 
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centro uma figura de bola de futebol em polímero 

metalizada na cor prata com gomos pintados na cor 

preta. Uma base em polímero octogonal na cor preta 

adornada com quatro estatuetas fixas de águias 

metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta 

base um suporte e um cone com frisos e tampa em 

polímero metalizado na cor dourada e uma figura de 

bola de futebol em polímero metalizada na cor prata 

com gomos pintados na cor preta. Estatueta superior 

intercambiável com 30 cm de altura. Este troféu pode 

vir com as bolas com os gomos pintados na cor verde 

(VR), vermelha (VM) e azul (AZE). 
11 9784 - Troféu com 110 cm de altura, com base 

redonda com 26,50 cm 

Troféu com 110 cm de altura, com base redonda com 

26,50 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre 

esta base uma estatueta com um ramo para 

personalização com 50 mm de área para adesivo. 

Ainda sobre esta base quadro colunas formadas por 

componentes em polímero metalizados na cor dourada 

e verde. Acima destas colunas uma base em madeira 

na cor preta. Sobre esta base um suporte em polímero 

metalizado na cor dourada. Sobre este suporte uma 

taça fechada em polímero metalizada na cor verde, 

com 36 cm de largura a partir das alças. Tampa e 

alças da taça em polímero metalizado na cor dourada. 

Sobre a taça uma estatueta intercambiável com 30 cm 

de altura. Este troféu pode vir com a taça e 

componentes nas cores prata (PR), dourado (DO), 

preta (PT), vermelha (VM) e azul (AZE). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  1.000,00  2.000,00 

12 9785 - Troféu com 115 cm de altura, com base 

quadrada com 21,50 cm 

Troféu com 115 cm de altura, com base quadrada com 

21,50 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre 

esta base uma estatueta fixa de deusa da vitória em 

polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base 

uma coluna montada com componentes metalizados 

nas cores dourado e prata. Sobre estas colunas uma 

base em madeira pintada na cor preta. Sobre esta base 

quatro estatuetas de águas em polímero metalizadas 

na cor dourada. Sobre esta base uma taça em polimero 

metalizado na cor dourada, com 21 cm de largura a 

partir das alças. Estatueta intercambiável com 30 cm 

de altura. 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  870,00  1.740,00 

13 9787 - Troféu com 120 cm de altura, com base 

octogonal com 21,5 cm 

Troféu com 120 cm de altura, com base octogonal 

com 21,5 cm de largura em polímero na cor preta, 

Quatro colunas compostas por componentes em 

polímero metalizados na cor dourada contendo no 

centro uma figura de bola de futebol em polímero 

metalizada na cor prata com gomos pintados na cor 

preta. Uma base em polímero octogonal na cor preta 

adornada com quatro estatuetas fixas de águias 

metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta 

base um suporte e um cone com frisos e tampa em 

polímero metalizado na cor dourada e uma figura de 

bola de futebol em polímero metalizada na cor prata 

com gomos pintados na cor preta. Estatueta superior 

intercambiável com 30 cm de altura. Este troféu pode 

vir com as bolas com os gomos pintados na cor verde 

(VR), vermelha (VM) e azul (AZE). 

UN IND. 

VITÓRIA 
3  630,00  1.890,00 

14 9790 - Troféu com 20 cm de altura, com base 

quadrada com 7,6 cm de. 

Troféu com 20 cm de altura, com base quadrada com 

UN IND. 

VITÓRIA 
6  45,00  270,00 
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7,6 cm de largura em polímero na cor preta. Na parte 

superior desta base um suporte com frisos em 

polímero metalizado na cor dourada. Estatueta goleiro 

e artilheiro intercambiável de 15 cm de altura. 

Plaqueta para gravação. 
15 9794 - Troféu com 69 cm de altura, com base redonda 

com 21 cm de la 

Troféu com 69 cm de altura, com base redonda com 

21 cm de largura em polímero na cor preta, sobre esta 

base um suporte em polímero metalizado na cor 

dourada, acima uma coluna na cor dourada fosca com 

anel e tampa em polímero metalizado na cor dourada. 

Taça com 21 cm de largura a partir das alças. Esta 

taça é composta por cesta em polímero metalizada na 

cor dourada e copa em polímero metalizada na cor 

dourada fosca, tampa em polímero metalizada na cor 

dourada. Estatueta intercambiável com 30 cm de 

altura. Este troféu pode vir com a coluna nas cores 

prata fosca (PRF), preta (PT) ou vermelha fosco 

(VMF). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  375,00  750,00 

16 9795 - Troféu com 73 cm de altura, com base redonda 

com 21 cm de la 

Troféu com 73 cm de altura, com base redonda com 

21 cm de largura em polímero na cor preta. Suporte 

em polímero metalizado na cor dourado, cone em 

polímero metalizado na cor dourado, tampa e suporte 

em polímero metalizado na cor dourado, Taça em 

polímero metalizada na cor dourada com 32 cm de 

largura entre as alças, alça e tampa em polímero 

metalizado na cor dourada. Estatueta superior 

intercambiável com 30 cm de altura. Este troféu pode 

vir com os componentes cone e taça metalizados nas 

cores prata (PR) e bronze (BZ). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  335,00  670,00 

17 9797 - Troféu com 77 cm de altura, com base redonda 

com 21 cm de la 

Troféu com 77 cm de altura, com base redonda com 

21 cm de largura em polímero na cor preta, sobre esta 

base um suporte em polímero metalizado na cor 

dourada, acima uma coluna na cor dourada fosca com 

anel e tampa em polímero metalizado na cor dourada. 

Taça com 21 cm de largura a partir das alças. Esta 

taça é composta por cesta em polímero metalizada na 

cor dourada e copa em polímero metalizada na cor 

dourada fosca, tampa em polímero metalizada na cor 

dourada. Estatueta intercambiável com 30 cm de 

altura. Este troféu pode vir com a coluna nas cores 

prata fosca (PRF), preta (PT) ou vermelha fosco 

(VMF). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  380,00  760,00 

18 9800 - Troféu com 78 cm de altura, com base redonda 

com 21 cm de la 

Troféu com 78 cm de altura, com base redonda com 

21 cm de largura em polímero na cor preta. Suporte 

em polímero metalizado na cor dourado, cone em 

polímero metalizado na cor dourado, tampa e suporte 

em polímero metalizado na cor dourado, Taça em 

polímero metalizada na cor dourada com 32 cm de 

largura entre as alças, alça e tampa em polímero 

metalizado na cor dourada. Estatueta superior 

intercambiável com 30 cm de altura. Este troféu pode 

vir com os componentes cone e taça metalizados nas 

cores prata (PR) e bronze (BZ 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  640,00  1.280,00 

19 9799 - Troféu com 78 cm de altura, com base redonda 

com 21 cm 

Troféu com 78 cm de altura, com base redonda com 

21 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  350,00  700,00 
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fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. 

Quatro colunas metalizadas na cor dourada. Uma base 

de madeira redonda na cor preta com um suporte 

metalizado na cor dourada e um anel metalizado na 

cor prata. Taça composta por cesta e copa fechada 

metalizada na cor dourada com 21 cm de largura a 

partir das alças. Estatueta superior intercambiável com 

30 cm de altura. Demais componentes metalizados na 

cor dourada 
20 9808 - Troféu com 84 cm de altura, com base redonda 

com 21 cm de la 

Troféu com 84 cm de altura, com base redonda com 

21 cm de largura em polímero na cor preta. Suporte 

em polímero metalizado na cor dourado, cone em 

polímero metalizado na cor dourado, tampa e suporte 

em polímero metalizado na cor dourado, Taça em 

polímero metalizada na cor dourada com 32 cm de 

largura entre as alças, alça e tampa em polímero 

metalizado na cor dourada. Estatueta superior 

intercambiável com 30 cm de altura. Este troféu pode 

vir com os componentes cone e taça metalizados nas 

cores prata (PR) e bronze (BZ). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  375,00  750,00 

21 9809 - Troféu com 85 cm de altura, com base redonda 

com 21 cm de 

Troféu com 85 cm de altura, com base redonda com 

21 cm de largura em polímero na cor preta, sobre esta 

base um suporte em polímero metalizado na cor 

dourada, acima uma coluna na cor dourada fosca com 

anel e tampa em polímero metalizado na cor dourada. 

Taça com 21 cm de largura a partir das alças. Esta 

taça é composta por cesta em polímero metalizada na 

cor dourada e copa em polímero metalizada na cor 

dourada fosca, tampa em polímero metalizada na cor 

dourada. Estatueta intercambiável com 30 cm de 

altura. Este troféu pode vir com a coluna nas cores 

prata fosca (PRF), preta (PT) ou vermelha fosco 

(VMF). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  405,00  810,00 

22 9811 - Troféu com 87 cm de altura, com base redonda 

com 21 cm 

Troféu com 87 cm de altura, com base redonda com 

21 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta 

fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. 

Quatro colunas metalizadas na cor dourada. Uma base 

de madeira redonda na cor preta com um suporte 

metalizado na cor dourada e um anel metalizado na 

cor prata. Taça composta por cesta e copa fechada 

metalizada na cor dourada com 21 cm de largura a 

partir das alças. Estatueta superior intercambiável com 

30 cm de altura. Demais componentes metalizados na 

cor dourada. 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  650,00  1.300,00 

23 9812 - Troféu com 92 cm de altura, com base 

quadrada com 21,50 cm d 

Troféu com 92 cm de altura, com base quadrada com 

21,50 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre 

esta base uma estatueta fixa de deusa da vitória em 

polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base 

uma coluna montada com componentes metalizados 

nas cores dourado e prata. Sobre estas colunas uma 

base em madeira pintada na cor preta. Sobre esta base 

quatro estatuetas de águas em polímero metalizadas 

na cor dourada. Sobre esta base uma taça em polimero 

metalizado na cor dourada, com 15,5 cm de largura a 

partir das alças. Estatueta intercambiável com 30 cm 

de altura. 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  725,00  1.450,00 

24 9815 - Troféu com 97 cm de altura, com base redonda UN IND. 2  680,00  1.360,00 
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com 21 cm 

Troféu com 97 cm de altura, com base redonda com 

21 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta 

fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. 

Quatro colunas metalizadas na cor dourada. Uma base 

de madeira redonda na cor preta com um suporte 

metalizado na cor dourada e um anel metalizado na 

cor prata. Taça composta por cesta e copa fechada 

metalizada na cor dourada com 21 cm de largura a 

partir das alças. Estatueta superior intercambiável com 

30 cm de altura. Demais componentes metalizados na 

cor dourada. 

VITÓRIA 

25 9816 - Troféu com 98 cm de altura, com base redonda 

com 26,50 cm 

Troféu com 98 cm de altura, com base redonda com 

26,50 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre 

esta base uma estatueta com um ramo para 

personalização com 50 mm de área para adesivo. 

Ainda sobre esta base quadro colunas formadas por 

componentes em polímero metalizados na cor dourada 

e verde. Acima destas colunas uma base em madeira 

na cor preta. Sobre esta base um suporte em polímero 

metalizado na cor dourada. Sobre este suporte uma 

taça fechada em polímero metalizada na cor verde, 

com 36 cm de largura a partir das alças. Tampa e 

alças da taça em polímero metalizado na cor dourada. 

Sobre a taça uma estatueta intercambiável com 30 cm 

de altura. Este troféu pode vir com a taça e 

componentes nas cores prata (PR), dourado (DO), 

preta (PT), vermelha (VM) e azul (AZE). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  900,00  1.800,00 

26 9779 - Troféu com 103 cm de altura, com base 

octogonal com 21,5 c 

Troféu com 103 cm de altura, com base octogonal 

com 21,5 cm de largura em polímero na cor preta, 

Quatro colunas compostas por componentes em 

polímero metalizados na cor dourada contendo no 

centro uma figura de bola de futebol em polímero 

metalizada na cor prata com gomos pintados na cor 

preta. Uma base em polímero octogonal na cor preta 

adornada com quatro estatuetas fixas de águias 

metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta 

base um suporte e um cone com frisos e tampa em 

polímero metalizado na cor dourada e uma figura de 

bola de futebol em polímero metalizada na cor prata 

com gomos pintados na cor preta. Estatueta superior 

intercambiável com 30 cm de altura. Este troféu pode 

vir com as bolas com os gomos pintados na cor verde 

(VR), vermelha (VM) e azul (AZE). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  850,00  1.700,00 

27 9824 - Troféu com altura de 108 cm com base 

octogonal de 21 cm de l 

Troféu com altura de 108 cm com base octogonal de 

21 cm de largura em polímero na cor preto. Sobre esta 

base quatro suportes com frisos em polímero e 

metalizados na cor dourado com quatro cones em 

polímero metalizados na cor dourado, com tampas em 

polímero metalizado na cor verde. Sobre estes cones, 

quatro coroas em polímero metalizado na cor dourada 

com doze pontas com uma copa interna em polímero 

metalizada na cor verde e tampa em polímero 

metalizado na cor dourado. Sobre estas coroas, quatro 

cones em polímero metalizados na cor dourado com 

tampas em polímero metalizado na cor verde e quatro 

suportes com frisos em polímero metalizados na cor 

dourado. Sobre estes suportes uma base em madeira 

um cone em polímero metalizado na cor dourado. 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  870,00  1.740,00 
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Sobre este suporte uma coroa em polímero metalizado 

na cor dourada com 12 pontas com 15,1 cm de largura 

e uma copa interna em polímero metalizada na cor 

verde com uma tampa em polímero metalizada na cor 

dourado. Quatro estatuetas de águias fixas na lateral 

da base em madeira. Estatueta superior intercambiável 

com 30 cm de altura. Este troféu pode vir com as 

tampas que formam as colunas e a taça interna das 

coroas nas cores azul (AZE) e vermelha (VM) 
28 9825 - Troféu com altura de 108 cm com base 

octogonal de 21,5 cm 

Troféu com altura de 108 cm com base octogonal de 

21,5 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre 

esta base quatro colunas composta por oito tampas em 

polímero metalizadas na cor dourada, oito cones em 

polímero metalizados na cor dourada, oito suportes 

em polímero metalizado na cor dourada e quatro 

colunas com estrias em alto relevo metalizadas na cor 

dourada. Sobre estas colunas uma base em madeira, 

um cone em polímero metalizado na cor dourada e 

uma taça em polímero metalizada na cor dourada com 

29 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e 

alças em polímero metalizado na cor dourada. Quatro 

estatuetas de águias fixas nas laterais da base em 

madeira. Estatueta superior intercambiável com 30 cm 

de altura. Este troféu pode vir com a taça e as colunas 

na cor prata (PD). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  850,00  1.700,00 

29 9827 - Troféu com altura de 113 cm com base 

octogonal de 21 cm de l 

Troféu com altura de 113 cm com base octogonal de 

21 cm de largura em polímero na cor preto. Sobre esta 

base quatro suportes com frisos em polímero e 

metalizados na cor dourado com quatro cones em 

polímero metalizados na cor dourado, com tampas em 

polímero metalizado na cor verde. Sobre estes cones, 

quatro coroas em polímero metalizado na cor dourada 

com doze pontas com uma copa interna em polímero 

metalizada na cor verde e tampa em polímero 

metalizado na cor dourado. Sobre estas coroas, quatro 

cones em polímero metalizados na cor dourado com 

tampas em polímero metalizado na cor verde e quatro 

suportes com frisos em polímero metalizados na cor 

dourado. Sobre estes suportes uma base em madeira 

um cone em polímero metalizado na cor dourado. 

Sobre este suporte uma coroa em polímero metalizado 

na cor dourada com 12 pontas com 15,1 cm de largura 

e uma copa interna em polímero metalizada na cor 

verde com uma tampa em polímero metalizada na cor 

dourado. Quatro estatuetas de águias fixas na lateral 

da base em madeira. Estatueta superior intercambiável 

com 30 cm de altura. Este troféu pode vir com as 

tampas que formam as colunas e a taça interna das 

coroas nas cores azul (AZE) e vermelha (VM). 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  668,50  1.337,00 

30 9830 - Troféu com altura de 124 cm com base 

octogonal de 21 cm de l 

Troféu com altura de 124 cm com base octogonal de 

21 cm de largura em polímero na cor preto. Sobre esta 

base quatro suportes com frisos em polímero e 

metalizados na cor dourado com quatro cones em 

polímero metalizados na cor dourado, com tampas em 

polímero metalizado na cor verde. Sobre estes cones, 

quatro coroas em polímero metalizado na cor dourado 

com doze pontas com uma copa interna em polímero 

metalizada na cor verde e tampa em polímero 

metalizado na cor dourado. Sobre estas coroas, quatro 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  950,00  1.900,00 
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cones em polímero metalizados na cor dourado com 

tampas em polímero metalizado na cor verde e quatro 

suportes com frisos em polímero metalizados na cor 

dourado. Sobre estes suportes uma base em madeira 

um cone em polímero metalizado na cor dourado. 

Sobre este suporte uma coroa em polímero metalizado 

na cor dourada com 12 pontas com 15,1 cm de largura 

e uma copa interna em polímero metalizada na cor 

verde com uma tampa em polímero metalizada na cor 

dourado. Quatro estatuetas de águias fixas na lateral 

da base em madeira. Estatueta superior intercambiável 

com 30 cm de altura. Este troféu pode vir com as 

tampas que formam as colunas e a taça interna das 

coroas nas cores azul (AZE) e vermelha (VM) 
31 9832 - Troféu com altura de 14 cm, base oval com 

22,50 cm de larg 

Troféu com altura de 14 cm, base oval com 22,50 cm 

de largura em polímero na cor preta com friso na 

tampa da base metalizada na cor dourada. Dois 

suportes em polímero metalizado na cor dourada nas 

laterais. Sobre estes suportes uma estatueta fixa de 

bola de futebol branca com gomos pintados na cor 

preta, com 7,9 cm de largura de um lado e do outra 

uma estatueta fixa de chuteira de futebol.  Plaqueta 

para gravação. 

UN IND. 

VITÓRIA 
6  93,00  558,00 

32 9834 - Troféu com altura de 19 cm, base oval com 

22,50 cm de largu. 

Troféu com altura de 19 cm, base oval com 22,50 cm 

de largura em polímero na cor preta com friso na 

tampa da base metalizada na cor dourada. Dois 

suportes em polímero metalizado na cor dourada nas 

laterais. Sobre estes suportes uma estatueta fixa de 

bola de futebol branca com gomos pintados na cor 

preta, com 7,9 cm de largura de um lado e do outra 

uma estatueta fixa de goleiro de futebol.  Plaqueta 

para gravação 

UN IND. 

VITÓRIA 
6  93,00  558,00 

33 9836 - Troféu com altura de 98 cm com base 

octogonal de 21,5 cm de 

Troféu com altura de 98 cm com base octogonal de 

21,5 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre 

esta base quatro colunas composta por oito tampas em 

polímero metalizadas na cor dourada, oito cones em 

polímero metalizados na cor dourada, oito suportes 

em polímero metalizado na cor dourada e quatro 

colunas com estrias em alto relevo metalizadas na cor 

dourada. Sobre estas colunas uma base em madeira, 

um cone em polímero metalizado na cor dourada e 

uma taça em polímero metalizada na cor dourada com 

29 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e 

alças em polímero metalizado na cor dourada. Quatro 

estatuetas de águias fixas nas laterais da base em 

madeira. Estatueta superior intercambiável com 30 cm 

de altura. Este troféu pode vir com a taça e as colunas 

na cor prata (PD) 

UN IND. 

VITÓRIA 
2  840,00  1.680,00 

Total (R$):  

43.654,25 
 

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. 

 

Assinaturas 
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