
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS               

CNPJ:

RUA DOM DANIEL HOSTIN 930

C.E.P.:

78.493.343/0001-22

88598-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Celso Ramos - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  21/2017 - PR

27/2017

27/2017

14/03/2017

Folha:  1/3

       O(a)  Prefeito Municipal,  ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

GINALDO DE JESUS OLIVEIRA 12832930808     (10115)

11 Arbitragem para o Campeonato de Futebol Suíço UN 55,00  0,0000 90,00    4.950,00

12 Arbitragem para o Campeonato de Futsal UN 55,00  0,0000 90,00    4.950,00

13 Arbitragem para o Campeonato de Voleibol UN 40,00  0,0000 75,00    3.000,00

14 Arbitragem para o Campeonato de Futebol de Campo UN 30,00  0,0000 100,00    3.000,00

Total do Fornecedor: 15.900,00

PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOL  CIA LTDA     (9586)

2 Medalha retangular metalizada na cor bronze- 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 3 mm. 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 largura. - Marca: Vitória

UN 75,00  0,0000 7,50    562,50

3 Medalha retangular metalizada na cor prata- 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 3 mm. 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 largura. - Marca: Vitória

UN 75,00  0,0000 7,50    562,50

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

27/2017

21/2017-PR

PREGÃO PRESENCIAL

28/03/2017

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFEUS, MEDALHAS E CONTRATAÇÃO DE 
ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS E TORNEIOS MUNICIPAIS.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Celso Ramos,   28   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS- PREFEITO MUNICIPAL
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PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOL  CIA LTDA     (9586)

4 Medalha retangular metalizada na cor dourada- 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 3 mm. 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 largura. - Marca: Vitória

UN 75,00  0,0000 7,50    562,50

5 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 CHUTEIRA de futebol metalizada na cor dourada.
Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes
metalizados na cor dourada. - Marca: Vitória

UN 4,00  0,0000 144,50    578,00

6 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. - Marca: Vitória

UN 4,00  0,0000 144,50    578,00

7 Bola oficial de Vôlei 7.0 , matrizada com 16 gomos, ultra fusion,
confeccionada com microfibra. Tamanho: 65 - 67 cm de diâmetro.
Peso: 260 - 280 g câmara ability. Miolo Slip System Removível e
Lubrificado. - Marca: Penalty

UN 2,00  0,0000 273,00    546,00

8 Bola oficial de Futsal, com 8 gomos, confeccionado em PU Ultra
100%. Tamanho: 61-64cm de diâmetro. Peso: 410 - 440 g câmara
Ability. Miolo Slip System Removível e Lubrificado, Matéria Prima
Neogel. - Marca: Penalty

UN 4,00  0,0000 243,00    972,00

9 Bola Oficial de Futebol Society, confeccionado em PU Ultra 100%.
Tamanho: 68 - 69 cm de diâmetro. Peso:425 - 445 g câmara Ability.
Miolo Slip System Removível e Lubrificado. - Marca: Penalty

UN 6,00  0,0000 217,85    1.307,10

10 Bola Oficial de Futebol de Campo, costurada à mão, com 32
gomos, confeccionada com microfibra. Tamanho: 68 - 70 cm de
diâmetro. Peso: 410 - 450 g. Câmara Ability. Miolo Slip System
Removível e Lubrificado. - Marca: Penalty

UN 4,00  0,0000 217,85    871,40

Total do Fornecedor: 6.540,00

Celso Ramos,   28   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS- PREFEITO MUNICIPAL
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TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD     (6063)

15 CONJUNTO DE 04 TROFÉUS, (TAMANHOS 130cm; 100cm e
80cm 60 CM), MODALIDADES FUTEBOL, FUTSAL E VOLEIBOL.
Características dos Troféus:
Troféu com 130cm de altura, base do troféu composta de base e
sobre base, confeccionadas com chapas de MDF, formato redondo,
primeira base confeccionada com a 1ª chapa com 25mm de
espessura, a 2ª base com 5mm de espessura, a 2ª base com
diâmetro de 26cm, sobrepostas a ela 4 canos de inox com 27cm de
altura, que sustentam outra base de MDF com 7cm de altura e
26cm de diâmetro, sobre esta base fixadas quatro hastes de metal
fundido no tamanho de 33cm de altura, com detalhes em alto e
baixo relevo. No centro do troféu, entre as hastes de metal fundido
um cano de inox com 12cm de altura. Na extremidade superior do
cano uma peça de MDF recortada redonda para fixação de adesivo
vinil colorido com o nome do evento e organizados, com impressão
UV de detalhes coloridos do símbolo direto na peça, tamanho 10cm
de diâmetro. Na parte superior das hastes de metal fundido outra
peça de MDF, formato redonda, para junção destas hastes e
sustentação de bola vazada confeccionada em metal fundido
vazada com de 21cm de diâmetro. Troféu com 100cm de altura,
base confeccionada com chapas de MDF, formato redonda, 1ª base
com 25mm de espessura, a 2ª base com 5mm de espessura, a 2ª
base com diâmetro de 26cm, sobrepostas a ela 4 canos de inox
com 27cm de altura, que sustentam outra base de MDF com 7cm
de altura e 26cm de diâmetro, sobre esta base fixadas quatro
hastes de metal fundido no tamanho de 33cm de altura, com
detalhes em alto e baixo relevo. No centro do troféu, entre as
hastes de metal fundido um cano de inox com 12cm de altura. Na
extremidade superior do cano uma peça de MDF recortada redonda
para fixação de adesivo vinil colorido com o nome do evento e
organizados, com impressão UV de detalhes coloridos do símbolo
direto na peça, tamanho 8cm de diâmetro. Na parte superior das
hastes de metal fundido outra peça de MDF, formato redonda, para
junção destas hastes e sustentação de bola vazada confeccionada
em metal fundido vazada com de 21cm de diâmetro. Troféu com
80cm de altura, base confeccionada com chapas de MDF, formato
redonda, 1ª base com 20mm de espessura, a 2ª base com 5mm de
espessura, a 2ª base com diâmetro de 23cm, sobre esta base
fixadas quatro 5 hastes de metal fundido no tamanho de 33cm de
altura, com detalhes em alto e baixo relevo. No centro do troféu,
entre as hastes de metal fundido um cano de inox com 12cm de
altura. Na extremidade superior do cano uma peça de MDF
recortada redonda para fixação de adesivo vinil colorido com o
nome do evento e organizados, com impressão UV de detalhes
coloridos do símbolo direto na peça, tamanho 8cm de diâmetro. Na
parte superior das hastes de metal fundido outra peça de MDF,
formato redonda, para junção destas hastes e sustentação de bola
vazada confeccionada em metal fundido vazada com de 18cm de
diâmetro. Troféu com 80cm de altura, base confeccionada com
chapas de MDF, formato redonda, 1ª base com 20mm de
espessura, a 2ª base com 5mm de espessura, a 2ª base com
diâmetro de 23cm, sobre esta base fixadas quatro hastes de metal
fundido tamanho de 22cm de altura com detalhes em alto e baixo
relevo. No centro do troféu, entre as hastes de metal fundido um
cano de inox com 12cm de altura. Na extremidade superior do cano
uma peça de MDF recortada redonda para fixação de adesivo vinil
colorido com o nome do evento e organizados, com impressão UV
de detalhes coloridos do símbolo direto na peça, tamanho 6cm de
diâmetro. Na parte superior das hastes de metal fundido outra peça
de MDF, formato redonda, para junção destas hastes e sustentação
de bola vazada confeccionada em metal fundido vazada com de
15cm de diâmetro.
E 60 CM - Marca: REMA

UN 5,00  0,0000 1.945,00    9.725,00

Total do Fornecedor: 9.725,00

Total Geral: 32.165,00

Celso Ramos,   28   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS- PREFEITO MUNICIPAL


