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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
Estado do Paraná 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
A Pregoeira, ELIANE GOTTEMS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – 
ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 

a) Processo nº 147/2017 
b) Licitação nº:            76/2017 
c) Modalidade:            Pregão 
d) Data Adjudicação  : 24/04/2017 
e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de troféus e medalhas. 

FORNECEDOR: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA - CNPJ: 97.546.883/0001-71 - Valor Total do 
Fornecedor: Lote 1: R$ 14.641,50 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 
Troféu com 105cm de altura, com base de 21,5 cm de 
largura em polimero na cor preta, taça fixa e estatueta 
metalizada na cor dourada. 

Jebs /1412 UN 8 R$ 
230,00 

R$ 
1.840,00 

2 
Troféu com 99 cm de altura, com base de 21,5 cm de 
largura em polimero na cor preta, taça fixa e estatueta 
metalizada na cor dourada 

Jebs /1120 Unidade 8 R$ 
210,00 

R$ 
1.680,00 

3 
Troféu com 93 cm de altura, com base de 21,5 cm de 
largura em polimero na cor preta, taça fixa e estatueta 
metalizada na cor dourada 

Jebs/2314 UN 8 R$ 
200,00 

R$ 
1.600,00 

4 

Troféu com altura de 26 cm, base quadrada com 7,5 cm 
de largura em polimero na cor preta.dois cones com 
frisos em polimero metalizado na cor dourada com uma 
coroa em polimero de 16 pontas com 9 cm de largura 
metalizado na cor prata, estatueta fixa de bola de futebol 
na cor prata. 

Jebs/1911 UN 8 R$ 
43,00 

R$ 
344,00 

5 

Troféu com altura de 30 cm, base quadrada com 7,5 cm 
de largura em polimero na cor preta. Suporte em 
polimero metalizado na cor dourada. Estatueta fixa de 
bola de futebol na cor prata com gomos pintados, com 
7,8 cm de largura., estatueta intercambiável. 

Jebs/1910 UN 16 R$ 
43,00 

R$ 
688,00 

6 

Medalha redonda fundida em liga metalica de zamac, 
metalizada na cor dourada, com tamanho de 60 mm de 
diametro com gravação de “honra ao mérito”, espessura 
maxima de 3,2 mm, peso aproximado de 44 gramas, 
com fita de cetim com 2,5 cm de largura e 80 cm de 
comprimento. 

Jebs/042 UN 443 R$ 
5,50 

R$ 
2.436,50 

7 

Medalha redonda fundida em liga metalica de zamac, 
metalizada na cor prata, com tamanho de 60 mm de 
diametro com gravação de “honra ao mérito”, espessura 
maxima de 3,2 mm, peso aproximado de 44 gramas, 
com fita de cetim com 2,5 cm de largura e 80 cm de 
comprimento. 

Jebs/042 UN 443 R$ 
5,50 

R$ 
2.436,50 

8 

Medalha redonda fundida em liga metalica de zamac, 
metalizada na cor bronze, com tamanho de 60 mm de 
diametro com gravação de “honra ao mérito”, espessura 
maxima de 3,2 mm, peso aproximado de 44 gramas, 
com fita de cetim com 2,5 cm de largura e 80 cm de 
comprimento. 

Jebs/042 UN 443 R$ 
5,50 

R$ 
2.436,50 

9 

Trofeu em mdf de 15 mm ou acrilico, recorte especial 
com apliques decorativos em mdf e adesivo, pintura com 
verniz pu, personalização com dados do evento, 
dimensões de 45 x 15 cm. 

Jebs/015 UN 6 R$ 
59,00 

R$ 
354,00 

10 

Trofeu em mdf de 15 mm ou acrilico, recorte especial 
com apliques decorativos em mdf e adesivo, pintura com 
verniz pu, personalização com dados do evento, 
dimensões de 18 x 09 cm. 

Jebs/015-2 UN 14 R$ 
59,00 

R$ 
826,00 

Ipiranga/PR. 24 de abril de 2017. 
ELIANE GOTTEMS 

Pregoeira 
 (Portaria nº. 163/2017) 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 75/2017 

 
ELIANE GOTTEMS, Pregoeira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público que o Lote 1 e respectivo 
item do Pregão Presencial nº. 75/2017, foi declarado DESERTO, por não acudir proposta de interessados.  
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais destinados a perfuração de poços artesianos, atendimento 
ao Convenio n°. 144/2015 – AGUASPARANÁ 
 
Ipiranga - PR., 20 de abril  de 2017 

ELIANE GOTTEMS  
Pregoeira 


