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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2022

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de troféus e medalhas para
premiação específica das competições oficiais nas seguintes modalidades: jogos,
futsal, futebol de campo, futebol suíço, voleibol, voleibol de areia, bolão, bochas e
48, realizadas pela Secretaria Municipal De Cultura/Esportes, deste Município De
Planalto, a classificação ficou a seguinte:

BUGRE COMERCIAL EIRELI

Classificação Lote Item Nome dò produtô/Serviço Valor do

item

Situação

1 1 5 Medalhas em metal fundido,
personalizadas com brasão em resina em
alto relevo, com tamanho de 7 cm de
diâmetro, formato redondo e 3 mm de
espessura, logo em alto relevo na frente e
lisa no verso, com cordão de 13 mm de

largura por 40 cm de comprimento, em
tecido poliéster personalizada de acordo
com 0 evento, conforme solicitação do
requerente.

6.750,00 Classificado

1 1 6 Troféus em acrílico cristal personalizado,
recortado a laser no formato do desenho-

gravação e dizeres por sistema digital
colorido de acordo com cada evento, nas

seguintes medidas: corpo de 3 mm de
espessura, 20 cm de largura e 27 cm de
altura: base com 3 mm de espessura, 25
cm de largura e 8 cm de profundidade

6.290,00 Classificado

1 1 7 Troféus em acrílico cristal personalizado,
recortado a laser no formato do desenho-

gravação e dizeres por sistema digital
colorido de acordo com cada evento, nas

seguintes medidas: corpo de 3 mm de
espessura, 20 cm de largura e 37 cm de
altura; base com 3 mm de espessura, 25
cm de largura e 8 cm de profundidade

7.350,00 Classificado

2 1 2 Troféus de 138 cm de altura, com base em

polímero octogonal com 26 cm de largura
e 10 cm de altura, no meio desta base

uma taça pequena com anel ouro
velho(vermelho e azul), estatueta
Intercambiável, quatro colunas com cones
dourado, tubos e anel ouro velho(vermelho
e azul), acima destes uma base fina de
madeira com 4 águias nas laterais, um
cone dourado com anel ouro

velho(vermelho e azul), uma taça com
alças e tampa dourada medindo 48 cm à

11.420,0

0

Classificado
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partir das alças. Confeccionado em
plástico injetado poliestireno. Estatueta GG
intercambiávei. Com gravação
personalizável em placa e adesivo
desejada de acordo com a secretaria.

Medalhas em acrílico cristal personalizado,
recortado a laser no formato do desenho-
gravação e dizeres por sistema digital
colorido de acordo com cada evento, nas
seguintes medidas: medalha com 3 mm de
espessura por 7 cm de diâmetro; com
cordão de 2,0 cm de largura por 40 cm de
comprimento, em tecido poliéster e
presilha de metal para fechamento

4.175,00 Classificado

Troféus de 145 cm de altura, com base em
polímero octogonal com 26 cm de largura
e 10 cm de altura, no meio desta base
uma taça pequena com anel ouro
velho(vermelho e azul), estatueta
intercambiávei, quatro colunas com cones
dourado, tubos e anel ouro velho{vermelho
e azul), acima destes uma base fina de
madeira com 4 águias nas laterais, um
cone dourado com anel ouro

velho(vermelho e azul), uma taça com
alças e tampa dourada medindo 48 cm à
partir das alças. Confeccionado em
plástico injetado poliestireno. Estatueta GG
intercambiávei. Com gravação
personalizável em placa e adesivo
desejada de acordo com a secretaria.

11.840.8
O

Classificado

Troféus de 131 cm de altura, com base em
polímero octogonal com 26 cm de largura
e 10 cm de altura, no meio desta base
uma taça pequena com anel ouro

velho{vermelho e azul), estatueta
intercambiávei, quatro colunas com cones
dourado, tubos e anel ouro velho(vermelho
e azul), acima destes uma base fina de
madeira com 4 águias nas laterais, um
cone dourado com anel ouro

velho(vermelho e azul), uma taça com
alças e tampa dourada medindo 48 cm à
partir das alças. Confeccionado em
elástico injetado poliestireno. Estatueta GG
intercambiávei. Com gravação
personalizável em placa e adesivo
desejada de acordo com a secretaria.

11.082,2 Classificado

Troféu de atletas destaques 50 cm. Base
redonda, 17 cm de largura, 11 cm de
altura, em polímero, cone dourado, anel

2.337,00 Classificado

QfT
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dourado{ vermelho e azul), taça
dourada(vermelho e azul) com tampa e
alças dourada com 27 cm de largura a
partir das alças, acima da taça um anel
dourado(vermelho ou azul).

Estatueta intercambiável

Com gravação personalizável em placa e
adesivo personalizado de acordo com a
secretaria.

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSÜL LTDA.

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço

Troféus de 131 cm de altura, com base em
polímero octogonal com 26 cm de largura
e 10 cm de altura, no meio desta base
uma taça pequena com anel ouro
velho(vermelho e azul), estatueta
intercambiável, quatro colunas com cones
dourado, tubos e anel ouro velho(vermelho
e azul), acima destes uma base fina de
madeira com 4 águias nas laterais, um
cone dourado com anel ouro

velho{vermelho e azul), uma taça com
alças e tampa dourada medindo 48 cm à
partir das alças. Confeccionado em
plástico injetado poliestireno. Estatueta GG
intercambiável. Com gravação
personalizável em placa e adesivo
desejada de acordo com a secretaria.

Valor do

item

11.000,0

O

Situação

Classificado

Troféu de atletas destaques 50 cm. Base
redonda, 17 cm de largura, 11 cm de
altura, em polímero, cone dourado, anel
dourado( vermelho e azul), taça
dourada(vermelho e azul) com tampa e
alças dourada com 27 cm de largura a
partir das alças, acima da taça um anel
dourado(vermelho ou azul).

Estatueta intercambiável

Com gravação personalizável em placa e
adesivo personalizado de acordo com a
secretaria.

2.310,00 Classificado

Troféus de 145 cm de altura, com base em
polímero octogonal com 26 cm de largura
e 10 cm de altura, no meio desta base
uma taça pequena com anel ouro

11.805,0
O

Classificado
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veIho(vermelho e azul), estatueta
intercambiável, quatro colunas com cones
dourado, tubos e anel ouro veÍho(vermelho
e azul), acima destes uma base fina de
madeira com 4 águias nas laterais, um
cone dourado com anel ouro

velho(vermelho e azul), uma taça com
alças e tampa dourada medindo 48 cm à
partir das alças. Confeccionado em
plástico injetado poliestireno. Estatueta GG
intercambiável. Com gravação
personalizável em placa e adesivo
desejada de acordo com a secretaria.

Troféus de 138 cm de altura, com base em
polímero octogonal com 26 cm de largura
e 10 cm de altura, no meio desta base
uma taça pequena com anel ouro
velho(vermelho e azul), estatueta
intercambiável, quatro colunas com cones
dourado, tubos e anel ouro velho(vermelho
e azul), acima destes uma base fina de
madeira com 4 águias nas laterais, um
cone dourado com anel ouro

velho(vermelho e azul), uma taça com
alças e tampa dourada medindo 48 cm à
partir das alças. Confeccionado em
plástico injetado poliestireno. Estatueta GG
intercambiável. Com gravação
personalizável em placa e adesivo
desejada de acordo com a secretaria.

11.460,0
O

Classificado

ELIAS RAFAEL FRITZEN ME

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço

Troféus de 145 cm de altura, com base em
polímero octogonal com 26 cm de largura
e 10 cm de altura, no meio desta base
uma taça pequena com anel ouro
velho{vermelho e azul), estatueta
intercambiável, quatro colunas com cones
dourado, tubos e anel ouro velho(vermelho
e azul), acima destes uma base fina de
madeira com 4 águias nas laterais, um
cone dourado com anel ouro

velho(vermeiho e azul), uma taça com
alças e tampa dourada medindo 48 cm à
partir das alças. Confeccionado em
plástico injetado poliestireno. Estatueta GG
intercambiável. Com gravação
personalizável em placa e adesivo
desejada de acordo com a secretaria.

Valor do

item

11.800,0

O

Situação

Classificado

cr
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Troféus de 138 cm de altura, com base em
polímero octogonal com 26 cm de largura
e 10 cm de altura, no meio desta base
uma taça pequena com anel ouro

velho(vermelho e azul), estatueta
intercambiável, quatro colunas com cones
dourado, tubos e anel ouro velho(vermelho
e azul), acima destes uma base fina de
madeira com 4 águias nas laterais, um
cone dourado com anel ouro

velho(vermelho e azul), uma taça com
alças e tampa dourada medindo 48 cm á
partir das alças. Confeccionado em
plástico injetado poliestireno. Estatueta GG
intercambiável. Com gravação
personalizável em placa e adesivo
desejada de acordo com a secretaria.

11.400,0
O

Classificado

Medalhas em acrílico cristal personalizado,
recortado a laser no formato do desenho-

gravação e dizeres por sistema digital
colorido de acordo com cada evento, nas
seguintes medidas: medalha com 3 mm de
espessura por 7 cm de diâmetro; com
cordão de 2,0 cm de largura por 40 cm de
comprimento, em tecido poliéster e
presilha de metal para fechamento

4.150,00 Classificado

Troféus de 131 cm de altura, com base em
polímero octogonal com 26 cm de largura
e 10 cm de altura, no meio desta base
uma taça pequena com anel ouro
velho(vermelho e azul), estatueta
intercambiável, quatro colunas com cones
dourado, tubos e anel ouro velho(vermelho
e azul), acima destes uma base fina de

madeira com 4 águias nas laterais, um
cone dourado com anel ouro

velho(vermelho e azul), uma taça com
alças e tampa dourada medindo 48 cm à
partir das alças. Confeccionado em
Diástico injetado poliestireno. Estatueta GG
intercambiável. Com gravação
personalizável em placa e adesivo
desejada de acordo com a secretaria.

11.050,0

O

Classificado

Troféu de atletas destaques 50 cm. Base
redonda, 17 cm de largura, 11 cm de
altura, em polímero, cone dourado, anel
dourado( vermelho e azul), taça
doürada(vermelho e azul) com tampa e
alças dourada com 27 cm de largura a
oartir das alças, acima da taça um anel
dourado(vermelho ou azul).

2.325,00 Classificado

>3
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Estatueta intercambiável

Com gravação personalizável em placa e
adesivo personalizado de acordo com a
secretaria.

2 1 5 Medalhas em metal fundido,
personalizadas com brasão em resina em
alto relevo, com tamanho de 7 cm de

diâmetro, formato redondo e 3 mm de

espessura, logo em alto relevo na frente e
lisa no verso, com cordão de 13 mm de

largura por 40 cm de comprimento, em
tecido polléster personalizada de acordo
com 0 evento, conforme soiicitação do
requerente.

6.800,00 Classificado

2 1 6 Troféus em acrílico cristal personalizado,
recortado a laser no formato do desenho-

gravação e dizeres por sistema digital
colorido de acordo com cada evento, nas
seguintes medidas: corpo de 3 mm de
espessura, 20 cm de largura e 27 cm de
altura: base com 3 mm de espessura, 25
cm de largura e 8 cm de profundidade

6.300,00 Classificado

2 1 7 Troféus em acrílico cristal personalizado,
recortado a laser no formato do desenho-

gravação e dizeres por sistema digital
colorido de acordo com cada evento, nas
seguintes medidas: corpo de 3 mm de
espessura, 20 cm de largura e 37 cm de
altura; base com 3 mm de espessura, 25
cm de largura e 8 cm de profundidade

7.400,00 Classificado

Planalto - PR, 24 de outubro de 2022.
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