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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP 8,5000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

8,5000CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP1 0,0000

                                O licitante CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP pelo valor de R$ 8,5000 (oito 
reais e cinqüenta centavos).

ITEM  1 - Medalha com 6 cm de diâmetro fundida em zamac em alto e baixo relevo personalizada de acordo
com o evento com fita personali-zada (sem quantidades mínimas)

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP 8,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

8,0000CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP1 0,0000

                                O licitante CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP pelo valor de R$ 8,0000 (oito 
reais).

ITEM  2 - Medalha com 5 cm de diâmetro fundida em zamac em alto e baixo relevo personalizada de acordo
com o evento com fita personali-zada (sem quantidades mínimas)

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP 6,5000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

6,4000CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP1 0,0000

                                O licitante CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP pelo valor de R$ 6,4000 (seis 
reais e quarenta centavos).

ITEM  3 - Medalha com 4,5 cm de diâmetro fundida em zamac em alto e baixo relevo personalizada de acordo
com o evento com fita personali-zada
(sem quantidades mínimas)

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 08/07/2022, as 14:30:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, o 
PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 515/2022 com o objetivo de PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - JULGAR OS 
PROCESSOS LICITATÓRIOS. tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 65 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDALHAS, PLACAS E TROFÉUS DE PARA USO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP CNPJ: 02.593.018/0001-70

11008 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME CNPJ: 20.525.422/0001-98
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

11008 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME 162,6600Sim

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP 155,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

155,0000CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP1 0,0000

162,6600DesistiuIGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME1 Desistiu

                                O licitante CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP pelo valor de R$ 155,0000 (cento 
e cinqüenta e cinco reais).

ITEM  4 - Placa de homenagem tamanho 10x16cm

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

11008 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME 194,3300Sim

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP 190,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

190,0000CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP1 0,0000

194,3300DesistiuIGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME1 Desistiu

                                O licitante CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP pelo valor de R$ 190,0000 (cento 
e noventa reais).

ITEM  5 - Placa de homenagem medindo 12 x 18 cm gravada
em metal acondicionada em estojo de veludo.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

11008 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME 49,6600Sim

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP 48,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

48,0000CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP1 0,0000

49,6600DesistiuIGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME1 Desistiu

                                O licitante CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP pelo valor de R$ 48,0000 
(quarenta e oito reais).

ITEM  6 - Troféus com 20 cm de altura composto de base em mdf e corpo em Acrílico 4 mm recortado a laser
com pintura UV personalizado de acordo com o evento. (sem quantidades mínimas)

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS    

Página: 3/4

Data: 08/07/2022

Edital de Pregão Presencial Nº 65

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Processo: 65/2022

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

11008 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME 58,3300Sim

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP 57,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

57,0000CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP1 0,0000

58,3300DesistiuIGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME1 Desistiu

                                O licitante CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP pelo valor de R$ 57,0000 
(cinqüenta e sete reais).

ITEM  7 - Troféus com 30 cm de altura com-posto de base em mdf e corpo em Acrílico 4 mm recortado a laser
com pintura UV personalizado de acordo com o evento. (sem quan-tidades mínimas)

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

11008 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME 96,0000Sim

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP 95,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

95,0000CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP1 0,0000

96,0000DesistiuIGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME1 Desistiu

                                O licitante CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP pelo valor de R$ 95,0000 
(noventa e cinco reais).

ITEM  8 - Troféus com 50 cm de altura composto de base em mdf e corpo num misto de mdf e acrílico
espelhado impresso em sistema de sublimação e pintura UV recortado a laser personalizado de acordo com o
evento. (sem quantidades mínimas)

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

11008 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME 169,0000Sim

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP 167,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

167,0000CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP1 0,0000

169,0000DesistiuIGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME1 Desistiu

                                O licitante CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 9 deste Pregão Presencial o fornecedor CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP pelo valor de R$ 167,0000 (cento 
e sessenta e sete reais).

ITEM  9 - Troféus com 70cm de altura com corpo em abs, taça com largura de 32 cm a partir das
Alças. (sem quantidades mínimas)

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

SERGIO LEANDRO MAES Representante- ..........................................................

SERGIO CORREIA SIQUEIRA Representante- ..........................................................

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

 MARIANA DE SOUZA FERNANDES  Pregoeiro- ..........................................................

 ANGELA PEREIRA  MEMBRO DE APOIO- ..........................................................

 THIAGO GREGÓRIO MONTEIRO  MEMBRO DE APOIO- ..........................................................

 ALESSANDRA LINDAURETE DOS SANTOS  MEMBRO DE APOIO- ..........................................................

 ANA PAULA BITENCOURT DA COSTA  MEMBRO DE APOIO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
14:56 horas do dia 8   de  Julho   de   2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

11008 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME 2.496,6600Sim

9764 CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP 2.450,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

2.450,0000CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP1 0,0000

2.496,6600DesistiuIGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME1 Desistiu

                                O licitante CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 10 deste Pregão Presencial o fornecedor CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP pelo valor de R$ 2.450,0000 
(dois mil quatrocentos e cinqüenta reais).

 ITEM  10 - Conjunto de troféusmedindo 120cm, 110cm e 103cm, com   base   octogonal   com 21,5cm de
largura em polímero na cor preta. Quatro colunas compostas por componentes em polímero metalizado na
cor dourada, contendo no centro uma figura de bola de futebol em polímero metalizado na cor prata com
gomos pintados na cor preta. Uma base em polímero octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas
fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte e um cone com frisos e
tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma figura de bola de futebol em polímero metalizado na cor
prata com gomos pintados na cor preta. Estatueta superior intercambiável e plaqueta para gravação do
evento.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

             


