ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 06348/2017- PREGÃO PRESENCIAL N.º 086/2019
I – DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA USO DA DIRETORIA DE
ESPORTES, CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE NO ANEXO I.
II – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
2.1 – O Contrato terá vigência 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura.
III – DO PREÇO ESTIMADO:
3.1 - O preço estimado baseia-se na pesquisa de mercado, cujo total estimado perfaz o
montante de R$ R$ 36.906,84 (trinta e seis mil, novecentos e seis reais e oitenta e quatro
centavos).
IV – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO.
4.1 – A Contratada deverá executar o objeto deste certame sendo:
4.1.1 - A entrega será parcelada, conforme a programação de datas e quantidades de
entrega presentes no Anexo IX, na conformidade com as especificações constantes do
Anexo I e II do edital convocatório.

4.1.2 - A entrega do(s) produto(s) requisitados mediante a Autorização de Fornecimento
encaminhada pelo Setor de Compras e Contrato no endereço eletrônico cadastrado
pela Contratada na proposta de preços, e deverá ser feita no Setor de Almoxarifado da
Prefeitura Municipal, sito à Rua Nossa Senhora da Piedade, nº 129 – Piedade/SP, de
segunda a sexta-feira, no horário de recebimento de material das 8h às 16h.

4.1.3 - Não será permitida na entrega, a substituição dos materiais ofertados, quer em função
de outra especificação, outras marcas etc., bem como, não se admitirá entrega de produto
com preço alterado ou sem prévia aceitação da autoridade municipal contratante.

4.1.4 - Os materiais deverão ser entregues no local indicado na Autorização de Fornecimento
emitido pelo Setor de Compras e Contratos, no prazo indicado na proposta, correndo por
conta do adjudicatário as despesas decorrentes de frete, carga e descarga, seguros, mão-deobra, etc.
1

4.1.5 - Os materiais serão recebidos no local indicado na autorização de fornecimento, pelo
Almoxarife, que, após verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o
atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial,
salvo exceção quando couber a retirada pela Prefeitura Municipal.

4.1.6 - A substituição dos materiais ou a sua complementação não eximem o adjudicatário da
aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, previstas na Cláusula XV e seus
subitens do edital.
V – DAS OBRIGAÇÕES:
a) A Contratada deverá arcar com todas as despesas para cumprimento da execução do
objeto desta licitação e descrito neste termo;

b) O prazo de execução estabelecido no item 4.1.1 acima deverá ser rigorosamente obedecido, a fim de não haver prejuízo para a Contratante;

c) O não cumprimento das obrigações, inclusive com relação ao prazo de execução, ensejará
a aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
VI – DESCRITIVO E ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM

DESCRITIVO

UNID.

QUANTIDADE
TOTAL

Troféu: Base: Madeira – Cambará Formato: 7 X 6,6 cm X
6,5cm Gravação à laser 3 faces (formatos 6X3cm, 6x3cm,
6x6 cm) Gravação a laser das classificações e dados do
percurso Acabamento – Verniz Laqueado – acetinado. Base
Troféu – aplicação de feltro - Caixa em acrílico Formato:
01

7X7cm Acrílico 2 mm corte laser Preenchimento com terra
orgânica (local do evento) Fechamento topo e fundo com mdf
de 3mm corte a laser – pintura acrílica - Topo Madeira
Material: Madeira – Cambará Formato: 7X6,5 cm X 9cm corte em ângulo 21,5º Gravação à laser 1 face (formato
6X6cm) –
personalizado – nome do evento Acabamento –

2

PÇ.

202

Verniz Laqueado – acetinado.
Medalha: Material Fundido ZAMAC Formato: 7,5cm X 8,7 cm
02

X 3mm Gravação fundida 2 faces – Logo personalizada GP
Ravelli Acabamento: Prata envelhecida Fita personalizada

PÇ.

600

PÇ.

02

PÇ.

02

PÇ.

04

PÇ.

04

PÇ.

03

PÇ.

03

PÇ.

40

em cetim – impressão 2 faces Largura da fita 25 mm
Troféu de 85 cm de altura com base quadrada de madeira de
03

30larg. x 30 cm. de alt. revestida em fórmica, sobre essa base
a Réplica Da Champions League
Troféu de 70cm de altura com base quadrada de madeira de

04

25 larg. x 25 cm. de alt., revestida em fórmica, sobre essa
base a Réplica Da Champions League
Troféu com 1,00 m, com base redonda em metal e sobre

05

essa base tubo metalizado fechado com cone em metal e taça
fechada com alças douradas com estatueta de jogador,
banho dourado.
Troféu com 94 cm, com base redonda em metal e sobre essa

06

base tubo metalizado fechado com cone em metal e taça
fechada com alças douradas com estatueta de jogador,
banho dourado.
Troféu com 66 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura metalizada na cor dourada. Dois suportes em
polímero intercalados por um anel em polímero metalizado na

07

cor dourada. Taça em polímero metalizada na cor dourada,
com efeito, texturizado com 33 cm de largura entre as laças.
Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada.
Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.
Troféu com 62cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura metalizada na cor dourada. Dois suportes em
polímero intercalados por um anel em polímero metalizado na

08

cor dourada. Taça em polímero metalizada na cor dourada,
com efeito, texturizado com 33 cm de largura entre as laças.
Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada.
Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.

09

Troféu com 50 cm de altura, com base redonda em metal,
sobre base tubo revestido, fechada com base em metal e

3

sobre essa base copa fechada em metal, com estatueta de
banho dourada.
Troféu com 49 cm de altura, base quadrada, revestida em
10

veludo, na cor a ser definida, sobre essa base cone
metalizado e sobre cone sapata pequena em metal,

PÇ.

01

PÇ.

01

PÇ.

03

PÇ.

140

PÇ.

02

PÇ.

02

PÇ.

05

PÇ.

05

PÇ.

15

PÇ.

15

PÇ.

280

finalizada com copa aberta pequena, com alças metalizadas
Troféu com 46 cm de altura, base quadrada, revestida em
11

veludo, na cor a ser definida, sobre essa base cone
metalizado e sobre cone sapata pequena em metal,
finalizada com copa aberta pequena, com alças metalizadas
Troféu com 41 cm de altura, base quadrada, revestida em

12

veludo, na cor a ser definida, sobre essa base cone
metalizado e sobre cone sapata pequena em metal,
finalizada com copa aberta pequena, com alças metalizadas

13

Placa aço escovada dobrada pequena, nas medidas de: 12
cm de larg. e 17 cm de alt.
Troféu base quadrada em polímero com altura de 45cm,

14

sapata sobre essa base metálica e tubo revestido de
dourado com sapata pequena com acabamento e estatueta
dourada
Troféu base quadrada em polímero com altura de 45cm,

15

sapata sobre essa base metálica e tubo revestido de dourado
com sapata pequena com acabamento e estatueta dourada
Troféu base quadrada em polímero com altura de 45cm,

16

sapata sobre essa base metálica e tubo revestido de dourado
com sapata pequena com acabamento e estatueta dourada
Troféu base quadrada em polímero com altura de 45cm,

17

sapata sobre essa base metálica e tubo revestido de dourado
com sapata pequena com acabamento e estatueta dourada

18

19

20

Troféu de artilheiro com base quadra em polímero com 24 cm
de altura da base ao final da estatueta.
Troféu de goleiro com base quadra em polímero com 24 cm
de altura da base ao final da estatueta.
Medalha dourada redonda fundida em liga metálica de
Zamac, com desenho de uma coroa de folhas de louro em

4

alto-relevo, metalizada na cor dourada, com o tamanho de
75mm de diâmetro e centro liso de 50mm de diâmetro, para
colocação de adesivo. Fita de cetim, na cor azul.
Medalha prata, redonda fundida em liga metálica de Zamac,
com desenho de uma coroa de folhas de louro em alto-relevo,
21

metalizada na cor dourada, com o tamanho de 75mm de

PÇ.

280

PÇ.

150

PÇ.

150

PÇ.

300

PÇ.

320

diâmetro e centro liso de 50mm de diâmetro, para colocação
de adesivo. Fita de cetim, na cor azul.
Medalha, dourada redonda fundida em liga metálica de
Zamac,

com

figura

de

uma

águia

e

ramos

de

louro, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 39,5mm
22

de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro com gravação de
"Honra ao Mérito", que também permite a colocação de
adesivo de 25mm. A medalha pode vir acompanhada de fita
de Cetim, na cor azul, Modelo de fita com 1,5 centímetros de
largura por 80 centímetros de comprimento.
Medalha, prata redonda fundida em liga metálica de Zamac,
com figura de uma águia e ramos de louro, metalizada na cor
dourada, com o tamanho de 39,5mm de diâmetro e centro

23

de 25mm de diâmetro com gravação de "Honra ao Mérito",
que também permite a colocação de adesivo de 25mm. A
medalha pode vir acompanhada de fita de Cetim, na cor azul.
Modelo de fita com 1,5 centímetros de largura por 80
centímetros de comprimento.
Medalha, bronze redonda fundida em liga metálica de
Zamac,

com

figura

de

uma

águia

e

ramos

de

louro, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 39,5mm
de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro com gravação de
24

"Honra ao Mérito", que também permite a colocação de
adesivo de 25mm. A medalha pode vir 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.

25

Medalha, dourada redonda fundida em liga metálica de
Zamac,

desenho

interno

polido

5

e

com

frisos

raiados, metalizada na cor dourado, com o tamanho de 45mm
de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro com a gravação
de "honra ao mérito", que também permite a colocação de
adesivo de 25mm. A medalha pode vir acompanhada de fita
de Cetim, na cor azul, Modelo de fita com 1,5 centímetros de
largura por 80 centímetros de comprimento.
Medalha dourada redonda fundida em liga metálica de
Zamac, ao redor da medalha uma coroa de louros em alto
relevo, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 45mm
26

de diâmetro e centro liso de 25mm de diâmetro, que também
permite a colocação de adesivo de 25mm. A medalha pode

PÇ.

120

PÇ.

120

PÇ.

220

vir 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.
Medalha prata redonda fundida em liga metálica de Zamac,
ao redor da medalha uma coroa de louros em alto
relevo, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 45mm
27

de diâmetro e centro liso de 25mm de diâmetro, que também
permite a colocação de adesivo de 25mm. A medalha pode
vir acompanhada de fita de Cetim, na cor; azul, Modelo de fita
com 1,5 centímetros de largura por 80 centímetros de
comprimento.
Medalha bronze redonda fundida em liga metálica de Zamac,
ao redor da medalha uma coroa de louros em alto
relevo, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 45mm

28

de diâmetro e centro liso de 25mm de diâmetro, que também
permite a colocação de adesivo de 25mm. A medalha pode
vir acompanhada de fita de Cetim, na cor; azul, Modelo de fita
com 1,5 centímetros de largura por 80 centímetros de
comprimento.
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