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SEEL – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2021 – PA 

16294/2020 - Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS E 

PLACAS DE HOMENAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER”. 

Aos Cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um, às 09:30 horas, na Secretaria de 

Esporte e Lazer do Município da Estância Balneária de Praia Grande, reuniram-se os funcionários 

DANIEL LIMA DE MELO RF 30806 e IVAN DOS SANTOS RF 31559  a fim de julgar as amostras 

apresentadas pela empresa licitante conforme as condições e especificações estabelecidas no 

Anexo I do Edital. 

 

Aberta a sessão, no horário estabelecido, neste ato não foi consignada a presença das 

empresas, somente a empresa classificada em primeiro lugar apresentou as amostras.  

 

Ato contínuo deu-se a análise das amostras e após a verificação concluíram o que segue:arca/ 
 

DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO SITUAÇÃO 

ITEM 1-Troféu em acrílico cristal 18mm de espessura medindo 105x70cm (alt.x 
larg.), gravação CNC no elemento com aplicação de resina UV, adesivo em 
policromia, aplicação de peça em zamac medindo 18x18cm e 8mm de espessura 
em três níveis, banho ouro, prata e bronze cataforético. Base redonda dupla, 
sendo a 1° com 80cm de diâmetro em acrílico cristal com 10mm de espessura, 2° 
com 85cm de diâmetro em acrílico azul translúcido com 10mm de espessura. 
Etiquetas de premiação em adesivos laminados, ouro prata e bronze 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento. 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 4 - Troféu em acrílico cristal 18mm de espessura medindo 37x20cm (alt.x 
larg.). gravação CNC no elemento com aplicação de resina UV, adesivo em 
policromia, aplicação de peça em zamac medindo 12x12cm e 8mm de espessura 
em três níveis, banho ouro cataforético. Base redonda dupla, sendo a 1° com 
20cm de diâmetro em acrílico cristal com 10mm de espessura, 2° com 25cm de 
diâmetro em acrílico azul translúcido com 10mm de espessura. Etiquetas de 
premiação em adesivo laminado, ouro. Campeão 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento. 

CLASSIFICADO 

ITEM 20 - Troféu em acrílico 10mm de espessura, 2 elementos medindo 
25x20cm(alt x larg), impressão a cores e aplicação de resina, intercalado 
com arruelas em acrílico, acabamento com parafusos e calota sextavada 
em metal, campeão 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento. 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 26 - Troféu em acrílico 10mm de espessura, 2 elementos medindo 
15x12cm(alt x larg), impressão a cores e aplicação de resina, intercalado com 
arruelas em acrílico, acabamento com parafusos e calota sextavada em metal, 
campeão. 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

ITEM 29 - Medalha acrílica em 3 níveis, frente e verso medindo 10x6,5cm, 6mm 
de espessura, com aplicação de resina a 4 cores, banho ouro cataforético, fita 
sublimada 30mm de largura x 80cm de comprimento, embaladas individualmente 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 

CLASSIFICADO 
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pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

 
 
ITEM 32 - Medalha acrílica retangular medindo 7x5cm, 6mm de espessura, com 
aplicação de resina a 4 cores, banho ouro, destinada a participação, fita sublimada 
30mm de largura x 80cm de comprimento, embaladas individualmente 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 33 - Placa em aço escovado (metal prata) medindo 15x10cm quimiogravado 
em baixo relevo pintura na cor solicitado colocado em estojo de veludo “ TIPO 
BOX” AISI 304BT24. 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

ITEM 37 - Medalha prateada em zamac escovada medindo 10 x 6,5 cm, com 6 mm 
de espessura. Fita sublimada 30mm de largura x 80cm de comprimento, 
embaladas individualmente. 
 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 38 - Medalha bronzeada em zamac escovada medindo 10 x 6,5 cm, com 6 
mm de espessura. Fita sublimada 30mm de largura x 80cm de comprimento, 
embaladas individualmente. 

 

 

 

 
EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 39 - Taça em alumínio repuxado e polido, 50cm de altura, com tampa, alças 
e acessorios em acrilico com aplicações e gravação UV ou Laser. Base em acrilico 
20x20x20 cm de altura cores a escolher. Acabamento em UV ou adesivo Resinado.  
- CAMPEÃO 

 

 

 

Rodrigo 

Tolosa 

Rico- EPP 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 40 - Taça em alumínio repuxado e polido, 45cm de altura, com tampa, alças 
e acessorios em acrilico com aplicações e gravação UV ou Laser. Base em acrilico 
20x20x15cm cm de altura cores a escolher. Acabamento em UV ou adesivo 
Resinado.  - VICE CAMPEÃO 

 

 

 

Rodrigo 

Tolosa 

Rico- EPP 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 
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ITEM 41 - Taça em alumínio repuxado e polido, 40cm de altura, com tampa, alças 
e acessorios em acrilico com aplicações e gravação UV ou Laser. Base em acrilico 
20x20x10 cm de altura cores a escolher. Acabamento em UV ou adesivo Resinado. 
-  3º LUGAR 

 

 

 

Rodrigo 

Tolosa 

Rico- EPP 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 42 - Troféu em acrílico cristal 18mm de espessura medindo 105x70cm (alt.x 
larg.), gravação CNC no elemento com aplicação de resina UV, adesivo em policromia, 
aplicação de peça em zamac medindo 18x18cm e 8mm de espessura em três níveis, 
banho ouro, prata e bronze cataforético. Base redonda dupla, sendo a 1° com 80cm 
de diâmetro em acrílico cristal com 10mm de espessura, 2° com 85cm de diâmetro em 
acrílico azul translúcido com 10mm de espessura. Etiquetas de premiação em adesivos 
laminados, ouro prata e bronze 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
ITEM 45 - Troféu em acrílico cristal 18mm de espessura medindo 37x20cm (alt.x larg.). 
gravação CNC no elemento com aplicação de resina UV, adesivo em policromia, 
aplicação de peça em zamac medindo 12x12cm e 8mm de espessura em três níveis, 
banho ouro cataforético. Base redonda dupla, sendo a 1° com 20cm de diâmetro em 
acrílico cristal com 10mm de espessura, 2° com 25cm de diâmetro em acrílico azul 
translúcido com 10mm de espessura. Etiquetas de premiação em adesivo laminado, 
ouro. Campeão 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 52 - Troféu em acrílico 10mm de espessura, 3 elementos medindo 25x20cm(alt 
x larg), impressão a cores e aplicação de resina, intercalado com arruelas em acrílico, 
acabamento com parafusos e calota sextavada em metal, campeão 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 67 - Troféu em acrílico 10mm de espessura, 2 elementos medindo 15x12cm(alt 
x larg), impressão a cores e aplicação de resina, intercalado com arruelas em acrílico, 
acabamento com parafusos e calota sextavada em metal, campeão. 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 70 - Medalha acrílica em 3 níveis, frente e verso medindo 10x6,5cm, 6mm de 
espessura, com aplicação de resina a 4 cores, banho ouro cataforético, fita sublimada 
30mm de largurax 80cm de comprimento, embaladas individualmente. 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
Item 73 - Medalha acrílica retangular medindo 7x5cm, 6mm de espessura, com 
aplicação de resina a 4 cores, banho ouro, destinada a participação, fita sublimada 
30mm de largura x 80cm de comprimento, embaladas individualmente. 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 

CLASSIFICADO 



 
   

Rua João Balbino Corrêa s/n° • Tupiry• Praia Grande • www.praiagrande.sp.gov.br 

 

SEEL – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

ITEM 74 - Placa em aço escovado (metal prata) medindo 15x10cm quimiogravado em 
baixo relevo pintura na cor solicitado colocado em estojo de veludo “ TIPO BOX” AISI 
304BT24 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
 
ITEM 78 - Medalha prateada em zamac escovada medindo 10 x 6,5 cm, com 6 mm de 
espessura. Fita sublimada 30mm de largura x 80cm de comprimento, embaladas 
individualmente. 

 

 

EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
 
 
ITEM 79 - Medalha bronzeada em zamac escovada medindo 10 x 6,5 cm, com 6 mm 
de espessura. Fita sublimada 30mm de largura x 80cm de comprimento, embaladas 
individualmente 

 

 

 
EJM 

Comércio e 

Arbitragens 

Esportivas 

Ltda 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

ITEM 80 - Taça em alumínio repuxado e polido, 50cm de altura, com tampa, alças e 
acessorios em acrilico com aplicações e gravação UV ou Laser. Base em acrilico 
20x20x20 cm de altura cores a escolher. Acabamento em UV ou adesivo Resinado.  – 
CAMPEÃO 

 

 

 

Rodrigo 

Tolosa 

Rico- EPP 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
ITEM 81 - Taça em alumínio repuxado e polido, 45cm de altura, com tampa, alças e 
acessorios em acrilico com aplicações e gravação UV ou Laser. Base em acrilico 
20x20x15cm cm de altura cores a escolher. Acabamento em UV ou adesivo Resinado.  
- VICE CAMPEÃO 

 

 

Rodrigo 

Tolosa 

Rico- EPP 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 
cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

CLASSIFICADO 

 
ITEM 82 - Taça em alumínio repuxado e polido, 40cm de altura, com tampa, alças e 
acessorios em acrilico com aplicações e gravação UV ou Laser. Base em acrilico 
20x20x10 cm de altura cores a escolher. Acabamento em UV ou adesivo Resinado. -  
3º LUGAR 

 

Rodrigo 

Tolosa 

Rico- EPP 

A amostra foi 
apresentada e 
devidamente 
identificada, 
atendendo  as 
condições exigidas 
pelo edital, tais 
como: densidade, 

CLASSIFICADO 
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cor,  tamanho e 
qualidade do 
acabamento 

 

O julgamento será publicado no Diário Oficial do estado, porém os fundamentos e os 

motivos serão publicados somente no site da Prefeitura de Praia Grande 

www.praiagrande.sp.gov.br. Conforme item 14.1 do Edital.  

Concluída esta fase e nada mais havendo a relatar, encerra-se os trabalhos com a 

lavratura desta ata, que após lida e achada em conforme, vai assinada por todos os 

presentes. 

 

Em, 05 de Julho de 2021. 

                       

                                                                  RODRIGO SANTANA                                                 

                                                     Secretário de Esporte e Lazer  

 

Equipe de Apoio: 

 

 

DANIEL LIMA DE MELO 

RF 30806 

 

 

 

 

IVAN DOS SANTOS                       

RF 11346 

 

 

 

http://www.praiagrande.sp.gov.br/

