
          Município da Estância Balneária de Praia Grande 

      Estado de São Paulo   
           SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

 

 

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°  
190/2022 - Processo nº: 12927/2022 - Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS”. 

 
Ao trigésimo primeiro dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h30min, na 
Secretaria de Educação do Município da Estância Balneária de Praia Grande, reuniram-se os funcionários 
Sr. ANDRÉ LUIZ DA COSTA MARQUES RF 29574 E ISRAEL BATISTA DE OLIVEIRA RF 35767, a fim de julgar 
as amostras apresentadas pelas empresas licitantes conforme as condições e especificações 
estabelecidas no Anexo I do Edital. 

 
Aberta a sessão, no horário estabelecido, neste ato não foi consignada a presença da empresa devido a 
mesma ter enviado a amostra via sedex: 

 
Ato contínuo deu-se a análise da amostra e após a verificação concluíram o que segue: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO EMPRESA ANÁLISE CONCLUSÃO 

01 

Medalha em acrílico cristal - 
7x5xcmx6mm, na frente com 

aplicação de película adesiva de pvc 
e impressão digital com o logo da 
secretaria, no verso o brasão da 

cidade em gravação. Fita em cetim 
sublimada com 22mm de largura e 

80 cm de comprimento. 

WPPT 
CONFECÇÕES 

LTDA 

Apresentou a amostra 
em conformidade com 

as condições editalícias. 
CLASSIFICADO 

02 

Medalha em acrílico cristal - 
7x5xcmx6mm, na frente com 

aplicação de película adesiva de pvc 
e impressão digital com o logo da 
secretaria, no verso o brasão da 

cidade em gravação. Fita em cetim 
sublimada com 22mm de largura e 

80 cm de comprimento. 

WPPT 
CONFECÇÕES 

LTDA 

Apresentou a amostra 
em conformidade com 

as condições editalícias. 
CLASSIFICADO 

03 
 

Medalha em acrílico cristal - 
7x5xcmx6mm, na frente com 

aplicação de película adesiva de pvc 
e impressão digital  com o logo 

colorido da GAPE (grupo de apoio a 
cidadania e prevenção a violência 
nas escolas), no verso o brasão da 
cidade em gravação. Fita em cetim 
sublimada com 22mm de largura e 

80 cm de comprimento. 

WPPT 
CONFECÇÕES 

LTDA 

Apresentou a amostra 
em conformidade com 

as condições editalícias. 
CLASSIFICADO 
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ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO EMPRESA ANÁLISE CONCLUSÃO 

04 

Medalha em acrílico cristal - 
7x5xcmx6mm, na frente com 

aplicação de película adesiva de 
pvc e impressão digital com o logo 
colorido da gape (grupo de apoio a 
cidadania e prevenção a violência 
nas escolas), no verso o brasão da 
cidade em gravação. Fita em cetim 
sublimada com 22mm de largura e 

80 cm de comprimento. 

WPPT 
CONFECÇÕES 

LTDA 

Apresentou a amostra 
em conformidade com 

as condições editalícias. 

CLASSIFICADO 

05 

Mini troféu elemento - 
25x15cmx10mm em acrílico 

cristal, corte a laser bisotado com 
aplicação de película adesiva de 

pvc e impressão digital, aplicação 
de resina pu sobre o acrílico 

adesivado, base 17x17cmx10mm 
em acrílico, corte a laser com 

aplicação de adesivos resinados. 

WPPT 
CONFECÇÕES 

LTDA 

Apresentou a amostra 
em desconformidade às 
condições previstas no 

edital. 
Enviado troféu com 
base em madeira e 
tamanho inferior a 

17cm. 
Enviado troféu com 
espessura inferior a 

10mm. 

DESCLASSIFICADO 

06 

Mini troféu elemento - 
25x15cmx10mm em acrílico 

cristal, corte a laser bisotado com 
aplicação de película adesiva de 

pvc e impressão digital, aplicação 
de resina pu sobre o acrílico 

adesivado, base 17x17cmx10mm 
em acrílico, corte a laser com 

aplicação de adesivos resinados. 

WPPT 
CONFECÇÕES 

LTDA 

Apresentou a amostra 
em desconformidade às 
condições previstas no 

edital. 
Enviado troféu com 
base em madeira e 
tamanho inferior a 

17cm. 
Enviado troféu com 
espessura de 6mm. 

DESCLASSIFICADO 

     

 

Os representantes das empresas foram informados que 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 08.4 do Edital. 

 
Concluída esta fase e nada mais havendo a relatar, encerram-se os trabalhos com a lavratura desta ata, 
que após lida e achada em conforme, vai assinada por todos os presentes. 
 

Em, 31 de Outubro de 2022. 
 
 

Equipe de Apoio: 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
ANDRÉ LUIZ DA COSTA MARQUES 

 
 
 
---------------------------------------------- 
ISRAEL BATISTA DE OLIVEIRA  

       RF 29574 
 

       RF 35767 
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