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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
 

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS 
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 088/2019 

 
O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto 
Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito: 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS (MEDALHAS E TROFÉUS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES – 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  151/2019 
Empresa: COMERCIAL ÁGATA DE ARTESANATO LTDA. - EPP, CNPJ nº 00.363.814/0001-90 

ITENS 

Lote Item Código do 
produto/ 
serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 
produto 

Unidade 
de medida 

Qtde. Preço 
unitário 

Preço total 

Lote 
001 

5 33601 MEDALHA Características mínimas:  
MDF 3mm crú Circunferência 60mm, 
espessura de 3mm. Com aplicação de 
adesivo com circunferência de 50mm, com 
arte de acordo com o evento/campeonato. 
Passador de fitas com 20mm de largura. 
Com fita de cetim 20mm, na cor a ser 
escolhida entre as opções: 
preta/azul/vermelha/verde/marrom. 

CRIART UN 200,00 2,00 400,00 

Lote 
001 

6 33602 MEDALHA Características mínimas:  
MDF 3mm crú, formato retangular de 
70x50mm, espessura de 3mm, com 
aplicação de adesivo com arte de acordo 
com o evento/campeonato. Recortado no 
laser direto sobre a peça adesivada sem 
borda aparente no MDF. 
Com passador de fitas com 20mm de 
largura. Com fita de cetim 20mm, na cor a 
ser escolhida entre as opções: 
preta/azul/vermelha/verde/marrom. 

CRIART UN 200,00 8,09 1.618,00 

Lote 
001 

8 32046 MEDALHA REDONDA Medalha redonda 
fundida em liga metálica de zamac, com 60 
mm de diâmetro, e centro liso para adesivo 
com 50 mm. Borda da medalha com frisos. 
Espessura de 3mm. Metalizada na cor 
dourado. Suporte para fita com 2,5 cm de 
largura A medalha pode vir acompanhada 
de fita de cetim nas cores azul, vermelha, 
branca ou verde com 2,5 cm de largura ou 
de fita de gorgorão com 2,5 cm nas cores 
azul, vermelha, azul e vermelha e verde 
amarela. Adesivo do evento e modalidade 
em questão. (com gravuras diversas)  

VITORIA UN 2.500,00 3,50 8.750,00 

Lote 10 33600 TROFÉU Características mínimas:Base CRIART UN 40,00 57,60 2.304,00 
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001 acrílico cristal 4mm, em formato retangular 
medindo 13x6cm e 4 mm de altura, com 
adesivo aplicado contendo logotipos  e/ou 
informações do evento. Sobre a base uma 
lápide em acrílico cristal 3mm, recortado 
no laser com formato  da modalidade do 
esporte do evento/campeonato 
(futebol/futsal/andebol/basquete/vôlei/tênis
/tênis de mesa/e outros) medindo 20cm 
largura x 20cm altura, com um aplique, 
colado sobre essa, em acrílico preto de 
2mm, recortado no laser com formato  da 
modalidade do esporte do 
evento/campeonato, conforme modalidades 
já especificadas acima. Sobre a lápide 
aplicação de adesivo, de arte de acordo 
com o evento/campeonato.  

TOTAL 13.072,00 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  152/2019 
Empresa: JEVERSON IVAN PAESE – PITTY SPORTS - ME, CNPJ nº 25.371.647/0001-50 

ITENS 
Lote Item Código do 

produto/ 
serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 
produto 

Unidade 
de medida 

Qtde. Preço 
unitário 

Preço total 

Lote 
001 

1 32032 KIT TROFEU Kit Troféu com 2 
unidades sendo alturas de 
,114cm,109cm de altura, base 
octogonal com 26,5 cm de largura em 
polímero na cor preta, um estágio com 
base de madeira, taça metalizada na cor 
dourada com 30 cm de largura a partir 
das alças. Tampa da taça e alças 
metalizadas na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. Colunas metalizadas na 
cor dourada. Plaqueta em latão para 
gravação. Uma estatueta de honra ao 
mérito (deusa da Vitória) fixa na base e 
quatro águias fixas no estágio em base 
de madeira. Adesivo do evento e 
modalidade em questão.  

Vitória KIT 10,00 470,00 4.700,00 

Lote 
001 

2 32030 KIT TROFEU Kit Troféu com 2 
unidades sendo, alturas de 128 cm, 
119cm, de altura, com base octogonal 
com 26,5 cm de largura em polímero 
na cor preta, taça fixa e estatueta da 
deusa da vitória ou da modalidade em 
questão metalizada na cor dourada. 
Quatro colunas em canos com frisos na 
cor dourada com suportes metalizados 
na cor dourada. Uma base de madeira 
octogonal na cor preta adornadas com 
quatro estatuetas fixas de águias 
metalizadas na cor dourada. Na parte 
superior desta base um suporte 
metalizado na cor dourada com anel na 
cor prata. Taça fechada metalizada na 

Vitória KIT 20,00 550,00 11.000,00 
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cor dourada com 44 cm de largura a 
partir das alças. Estatueta superior 
intercambiável. Plaqueta em latão para 
gravação. Demais componentes 
metalizados na cor dourada. Adesivo 
do evento e modalidade em questão.  

Lote 
001 

3 32029 KIT TROFEU Kit Troféu com 2 
unidades sendo, alturas de 170 
cm,130cm, de altura  base octogonal 
com 26,5 cm de largura em polímero 
na cor preta, dois estágios com bases de 
madeira, taça metalizada na cor prata 
com 44 cm de largura a partir das alças. 
Tampa da taça e alças metalizadas na 
cor dourada. Estatueta intercambiável. 
Colunas na cor dourada com detalhes 
na cor prata e vermelha. Plaqueta em 
latão para gravação. Duas estatuetas de 
honra ao mérito (deusa da Vitória ou da 
modalidade em representada do evento) 
fixa no centro da base e no primeiro 
estágio em base de madeira contendo 
também quatro Águias fixas nas 
laterais. Adesivo do evento e 
modalidade em questão. 

Vitória KIT 10,00 820,00 8.200,00 

Lote 
001 

4 32036 KIT TROFEU Kit Troféu com 2 
unidades, com altura de39cm, de altura, 
com base octogonal com 12,1 cm de 
largura em polímero na cor preta. Na 
parte superior desta base um cone com 
detalhe metalizado na cor dourada e 
sobre este cone uma bola fixa de 
futebol. Plaqueta em latão para 
gravação. Adesivo do evento e 
modalidade em questão.  

Vitória KIT 40,00 40,00 1.600,00 

Lote 
001 

7 33599 MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAK 
Características mínimas: Com recortes 
especiais, 70x58mm de tamanho, em 
alto relevo, personalizada com a logo 
do evento, banhada em prata velho, 
com fita sublimada de 25x80mm.  

Troféu 
Sul 

UN 350,00 5,70 1.995,00 

Lote 
001 

9 32045 MEDALHA RETANGULAR Medalha 
retangular fundida em liga metálica de 
zamak, com o tamanho de 50 mm por 
60 mm e centro liso com 35 mm de 
diâmetro. Com bordas raiadas e polidas 
com a figura de dois ramos e uma tocha 
olímpica em alto relevo.  Espessura de 
3mm. Metalizada na cor dourada. 
Suporte para fita com 2,5 cm de 
largura. A medalha pode vir 
acompanhada de fita de cetim nas cores 
azul, vermelha, branca ou verde com 
2,5 cm de largura ou fita de gorgorão 
nas cores azul, azul-branco-vermelha 
ou verde-amarela com 2,5 cm de 

Troféu 
Sul 

UN 2.500,00 3,98 9.950,00 



 

 Município de  

Dois Vizinhos 
                 Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                         CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 

4

largura personalizada com as logos do 
município e departamento de esportes e 
lazer. Adesivo do evento e modalidade 
em questão. (com gravuras diversas).  

Lote 
001 

11 33598 TROFÉU  Características mínimas: 
Base dupla em MDF 6mm texturizado, 
em formato retangular medindo 
10x7cm e 1,2cm de altura, na cor 
marrom com detalhes amadeirados em 
preto, com adesivo aplicado contendo 
logotipos. Sobre a base uma lápide em 
MDF 6mm texturizado dupla face, em 
formato retangular medindo 10cm 
largura x 16cm altura, na cor cinza com 
detalhes acimentados na cor branca 
com um aplique, colado sobre essa, em 
acrílico espelhado de 2mm, contendo 
recortes de silhuetas de araucária e 
gravação de colocação, categoria, 
cidade e data, sobre esse ainda um 
aplique em mdf 3mm adesivado com 
logotipo. Altura total 17,2 cm.  

Cataneo UN 100,00 23,82 2.382,00 

Lote 
001 

12 32040 TROFEU COM 27 CM DE ALTURA 
Troféu com altura de 27cm, base 
quadrada com 7,60 cm de largura em 
polímero na cor preta. Taça aberta 
metalizada na cor dourada, com 15,30 
cm de largura a partir das alças. 
Plaqueta em latão para gravação. 
Adesivo do evento e modalidade em 
questão.  

Vitória UN 40,00 25,00 1.000,00 

Lote 
001 

13 32038 TROFEU COM 32 CM DE ALTURA 
Troféu com altura de 32 cm, com base 
octogonal com 8,5 cm de largura em 
polímero na cor preta. Suporte 
metalizado na cor dourada. Estatueta 
em formato de tocha olímpica com 
espaço de 80 mm de diâmetro para 
colagem de adesivo. Plaqueta para 
gravação.   Obs.: Compra na Caixa do 
VS-104 desconto de 6%. Adesivo do 
evento e modalidade em questão.  

Vitória UN 50,00 39,00 1.950,00 

Lote 
001 

14 32037 TROFEU COM 34 CM DE ALTURA 
Troféu com 34 cm de altura, com base 
oval com 22 cm de largura em 
polímero na cor preta com acabamento 
metalizado na cor dourada na tampa. 
Na parte superior desta base um 
suporte e uma estatueta fixa de goleiro 
de futebol metalizada na cor dourada. 
Plaqueta em latão para gravação. 
Demais componentes metalizados na 
cor dourada. Adesivo do evento e 
modalidade em questão.  

Vitória UN 40,00 50,00 2.000,00 

Lote 
001 

15 32035 TROFEU COM 43CM DE ALTURA 
Troféu com 43 cm de altura, com base 

Vitória UN 40,00 55,00 2.200,00 
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octogonal com 18 cm de largura em 
polímero na cor preta. Na parte 
superior desta base um suporte 
metalizado na cor dourada. Acima 
deste suporte uma estatueta de bola de 
futebol na cor prata com detalhes na 
cor preta. Estatueta superior 
intercambiável. Plaqueta para 
gravação. Adesivo do evento e 
modalidade em questão.  

Lote 
001 

16 32043 TROFEU COM 44 CM DE ALTURA 
Troféu com 44 cm de altura com placa 
arredondada de metal na cor prata 
metálico, na parte superior consta uma 
bola em metalização dourada. Base de 
polímero em metalização dourada e 
plaqueta para gravação. Gomo das bola 
sem detalhes. Bola totalmente Dourada 
ou Prata. Adesivo do evento e 
modalidade em questão.  

Vitória UN 40,00 60,00 2.400,00 

Lote 
001 

17 32034 TROFEU COM 60CM DE ALTURA 
Troféu com altura de 60 cm, de altura, 
com base octogonal com 13,2 cm de 
largura em polímero na cor preta. Na 
parte superior desta base um suporte 
em polímero metalizado na cor dourada 
e um cone com detalhes metalizados na 
cor dourada e sobre este cone uma 
tampa metalizada na cor dourada. 
Sobre esta tampa uma bola metalizada 
na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. Plaqueta para 
gravação. Adesivo do evento e 
modalidade em questão.  

Vitória UN 40,00 70,00 2.800,00 

TOTAL 52.177,00 
 
Dois Vizinhos, 01 de agosto de 2019. 
 
 
Raul Camilo Isotton 
Prefeito  


