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ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
PROCESSO N.º: 2014-0.226.638-0 
EDITAL N.º: 002/SEME/2015 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema BEC 
TIPO: Menor preço por lote 
OBJETO: Sistema de Registro de Preço visando a contratação de empresa 

para confecção de material de premiação para eventos e 
programas desenvolvidos pela SEME 

 
ESPECIFICAÇÕES: 

 
1. DESCRIÇÃO 

 
LOTE 01 – MEDALHAS – CÓDIGO SIAFÍSICO 352615-1 

Item Quantidade Unidade DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

01 10.000 Unidade 

Medalha Ouro redonda, confeccionada em zamac em alto vácuo 
brilhante, com acabamento liso (sem poros), medindo 5,0 cm de 
diâmetro, 3,0 mm de espessura. Contendo na parte frontal o 
logotipo do Evento ou Programa específico e no verso a inscrição 
“Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da Cidade de São Paulo” 
circundando a medalha, e ao centro o brasão da Prefeitura de São 
Paulo, em alto e baixo relevo, em ambos os lados. Passador com 
abertura de 2,0 cm para fita confeccionada em cetim, com 80 cm de 
comprimento e 1,5 cm de largura. 

02 10.000 Unidade 

Medalha Prata redonda, confeccionada em zamac em alto vácuo 
brilhante, com acabamento liso (sem poros), medindo 5,0 cm de 
diâmetro, 3,0 mm de espessura. Contendo na parte frontal o 
logotipo do Evento ou Programa específico e no verso a inscrição 
“Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da Cidade de São Paulo” 
circundando a medalha, e ao centro o brasão da Prefeitura de São 
Paulo, em alto e baixo relevo, em ambos os lados. Passador com 
abertura de 2,0 cm para fita confeccionada em cetim, com 80 cm de 
comprimento e 1,5 cm de largura. 

03 10.000 Unidade 

Medalha Bronze redonda, confeccionada em zamac em alto vácuo 
brilhante, com acabamento liso (sem poros), medindo 5,0 cm de 
diâmetro, 3,0 mm de espessura. Contendo na parte frontal o 
logotipo do Evento ou Programa específico e no verso a inscrição 
“Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da Cidade de São Paulo” 
circundando a medalha, e ao centro o brasão da Prefeitura de São 
Paulo, em alto e baixo relevo, em ambos os lados. Passador com 
abertura de 2,0 cm para fita confeccionada em cetim, com 80 cm de 
comprimento e 1,5 cm de largura. 
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LOTE 02 – MEDALHAS – CÓDIGO SIAFISICO 352617-8 
 
 

Item Quantidade Unidade DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

01 1.300 Unidade 

Medalha Ouro Sextavada, confeccionada em zamac, fundida, 
medindo 7,0 cm de altura X 5,50 cm de largura, 3,0 mm de 
espessura. Contendo na parte frontal o logotipo fundido em alto 
relevo do Evento ou Programa específico, contento 4 círculos com 
desenhos estilizados com as modalidades de basquetebol, voleibol, 
futsal e handebol e no verso o brasão da “Prefeitura de São Paulo” e 
“Esportes, Lazer e Recreação”, fundido em alto relevo. Passador 
com abertura de 2,5 mm para fita confeccionada em tecido de 
algodão e personalizada com a logomarca da Prefeitura de São 
Paulo – Esportes, Lazer e Recreação, através do processo de 
sublimação ou transfer, colocada na medalha. 

02 1.300 Unidade 

Medalha Prata Sextavada, confeccionada em zamac, fundida, 
medindo 7,0 cm de altura X 5,5 cm de largura, 3,0 mm de espessura. 
Contendo na parte frontal o logotipo fundido em alto relevo do 
Evento ou Programa específico contento 4 círculos com desenhos 
estilizados com as modalidades de basquetebol, voleibol, futsal e 
handebol e no verso o brasão da “Prefeitura de São Paulo” e 
“Esportes, Lazer e Recreação”, fundido em alto relevo. Passador 
com abertura de 2,5 mm para fita confeccionada em tecido de 
algodão e personalizada com a logomarca da Prefeitura de São 
Paulo – Esportes, Lazer e Recreação, através do processo de 
sublimação ou transfer, colocada na medalha. 

03 1.300 Unidade 

Medalha Bronze Sextavada, confeccionada em zamac, fundida, 
medindo 7,0 cm de altura X 5,5 cm de largura, 3,0 mm de espessura. 
Contendo na parte frontal o logotipo fundido em alto relevo do 
Evento ou Programa específico, contento 4 círculos com desenhos 
estilizados com as modalidades de basquetebol, voleibol, futsal e 
handebol e no verso o brasão da “Prefeitura de São Paulo” e 
“Esportes, Lazer e Recreação”, fundido em alto relevo. Passador 
com abertura de 2,5 mm para fita confeccionada em tecido de 
algodão e personalizada com a logomarca da Prefeitura de São 
Paulo – Esportes, Lazer e Recreação, através do processo de 
sublimação ou transfer, colocada na medalha. 

04 500 Unidade 

Medalha Ouro retangular, confeccionada em zamac, com 
acabamento liso (sem poros), medindo 7,2 cm de altura X 5,5 cm de 
largura, 3,0 mm de espessura. Contendo na parte frontal o logotipo 
fundido em alto relevo do Evento “TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO” – 
bola de futebol com os gomos em preto e dourado (da medalha) e 
no verso o brasão da “Prefeitura de São Paulo” e “Esportes, Lazer e 
Recreação”, fundido em alto relevo, contendo bola de futebol com 
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gomos em preto e dourado com a inscrição TAÇA CIDADE DE SÃO 
PAULO circundando a bola. Passador medindo 1,5 cm de altura X 4,0 
cm largura, com abertura de 2,5 mm para fita medindo 3,0 cm de 
largura, confeccionada em cetim/gorgurão de uma só cor (a ser 
definida), colocada na medalha. Medida total da medalha = 8,7 cm. 

05 500 Unidade 

Medalha Prata retangular, confeccionada em zamac, com 
acabamento liso (sem poros), medindo 7,2 cm de altura X 5,5 cm de 
largura, 3,0 mm de espessura. Contendo na parte frontal o logotipo 
fundido em alto relevo do Evento “TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO” – 
bola de futebol com os gomos em preto e prata (da medalha) e no 
verso o brasão da “Prefeitura de São Paulo” e “Esportes, Lazer e 
Recreação”, fundido em alto relevo, contendo bola de futebol com 
gomos em preto e prata, com a inscrição TAÇA CIDADE DE SÃO 
PAULO circundando a bola. Passador medindo 1,5 cm de altura X 4,0 
cm largura, com abertura de 2,5 mm para fita medindo 3,0 cm de 
largura, confeccionada em cetim/gorgurão de uma só cor (a ser 
definida), colocada na medalha. Medida total da medalha = 8,7 cm. 

06 500 Unidade 

Medalha Bronze retangular, confeccionada em zamac, com 
acabamento liso (sem poros), medindo 7,2 cm de altura X 5,5 cm de 
largura, 3,0 mm de espessura. Contendo na parte frontal o logotipo 
fundido em alto relevo do Evento “TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO” – 
bola de futebol com os gomos em preto e bronze (da medalha) e no 
verso o brasão da “Prefeitura de São Paulo” e “Esportes, Lazer e 
Recreação”, fundido em alto relevo, contendo bola de futebol com 
gomos em preto e bronze, com a inscrição TAÇA CIDADE DE SÃO 
PAULO circundando a bola. Passador medindo 1,5 cm de altura X 4,0 
cm largura, com abertura de 2,5 mm para fita medindo 3,0 cm de 
largura, confeccionada em cetim/gorgurão de uma só cor (a ser 
definida), colocada na medalha. Medida total da medalha = 8,7 cm. 

07 10.000 Unidade 

Medalha ouro (participação) – cunhada (estampada) a frio em aço 
carbono liga ABNT 1020, medindo no mínimo 60 mm de diâmetro, 
com 3,0 mm de espessura, contendo na parte frontal o logotipo do 
Evento ou Programa específico e no verso a inscrição “Secretaria de 
Esportes, Lazer e Recreação da Cidade de São Paulo”, tendo ao 
centro o brasão da Prefeitura de São Paulo. Passador tipo 
horizontal, monobloco, com abertura de 2.0 cm com a fita fixada, 
confeccionada em tecido, com 80 cm de comprimento e 2.0 cm de 
largura. 

 
LOTE 03 – TROFÉUS – CÓDIGO SIAFÍSICO 352618-6 

Item Quantidade Unidade DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 
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01 10 Unidade 

Troféu 60 cm – Composto por: Base 1 - confeccionada em MDF 
(fibra de média densidade) sobreposta, espessura de 5,0 cm, 
diâmetro de 24 cm, laqueada na cor verde, a frente uma plaqueta 
retangular em aço carbono, de 12 cm de comprimento x 3,0 cm de 
altura, com a inscrição “Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da 
Cidade de São Paulo” – 3º colocado. 
Entre as bases 1 e 2 – Distância de 25 cm, contendo entre 8 e 10 
tubos de metal niquelado com 20 cm de altura e 40 mm³ de 
diâmetro, angulado em 90º. 
Base 2 - confeccionada em MDF sobreposta, fibra de média 
densidade, espessura de 5,0 cm, diâmetro de 20 cm, laqueada na 
cor preta, contendo uma faixa verde central, plotagem vinil 
holográfico. 
Corpo: confeccionado em aço carbono 4,0 mm, côncavo vazado e 
detalhes em baixo relevo gravado o jogador de futebol com a bola, 
medindo entre 32 cm e 37 cm de altura fixado nas laterais da base 2, 
ao centro uma coluna em MDF tubular, medindo entre 32 cm e 37 
cm de altura, fixada a esta coluna um acessório circular composto 
de acrílico espelhado de 4,0 mm em poliéster escovado prata, 
contendo a inscrição circundando um desenho da bola de futebol na 
cor verde, os dizeres: “TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO”. Na parte 
superior do troféu base em MDF, chapa única de 4,0 cm de 
espessura, em sentido vertical acessório em MDF na cor preta, com 
detalhe sobreposto na parte central em formato de meia-lua, 
medindo 6,0 cm de espessura e entre 12 cm e 15 cm de altura, uma 
bola vazada em MDF contendo em sua parte central uma bola de 
futebol com detalhamento artesanal, medindo entre 10 cm e 12 cm 
de diâmetro, confeccionada em resina de poliéster, banhado a 
vácuo, na cor bronze. 

02 10 Unidade 

Troféu 70 cm – Composto por: Base 1- confeccionada em MDF (fibra 
de média densidade) sobreposta, espessura de 5,0 cm, diâmetro de 
24 cm, laqueada na cor verde, a frente uma plaqueta retangular em 
aço carbono, de 12 cm de comprimento x 3,0 cm de altura, com a 
inscrição “Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da Cidade de 
São Paulo” – 2º colocado. 
Entre as bases 1 e 2 – Distância de 25 cm, contendo entre 8 e 10 
tubos de metal niquelado com 20 cm de altura e 40 mm³ de 
diâmetro, angulado em 90º. 
Base 2 - confeccionada em MDF sobreposta, fibra de média 
densidade, espessura de 5,0 cm, diâmetro de 20 cm, laqueada na 
cor preta, contendo uma faixa verde central, plotagem vinil 
holográfico.  

Corpo: confeccionado em aço carbono 4,0 mm, côncavo vazado e 
detalhes em baixo relevo gravado o jogador de futebol com a bola, 
medindo entre 42 cm e 37 cm de altura fixado nas laterais da base 2, 
ao centro uma coluna em MDF tubular, medindo entre 42 cm e 47 
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cm de altura, fixada a esta coluna um acessório circular composto 
de acrílico espelhado de 4,0 mm em poliéster escovado prata, 
contendo a inscrição circundando um desenho da bola de futebol na 
cor verde, os dizeres: “TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO”. Na parte 
superior do troféu base em MDF, chapa única de 4,0 cm de 
espessura, em sentido vertical acessório em MDF na cor preta, com 
detalhe sobreposto na parte central em formato de meia-lua, 
medindo 6,0 cm de espessura e entre 12 cm e 15 cm de altura, uma 
bola vazada em MDF contendo em sua parte central uma bola de 
futebol com detalhamento artesanal, medindo entre 10 cm e 12 cm 
de diâmetro, confeccionada em resina de poliéster, banhado a 
vácuo, na cor prata. 

03 10 Unidade 

Troféu 80 cm – Composto por: Base 1- confeccionada em MDF (fibra 
de média densidade) sobreposta, espessura de 5,0 cm, diâmetro de 
24 cm, laqueada na cor verde, a frente uma plaqueta retangular em 
aço carbono, de 12 cm de comprimento x 3,0 cm de altura, com a 
inscrição “Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da Cidade de 
São Paulo” – 1º colocado. 
Entre as bases 1 e 2 – Distância de 25 cm, contendo entre 8 e 10 
tubos de metal niquelado com 20 cm de altura e 40 mm³ de 
diâmetro, angulado em 90º. 
Base 2 - confeccionada em MDF sobreposta, fibra de média 
densidade, espessura de 5,0 cm, diâmetro de 20 cm, laqueada na 
cor preta, contendo uma faixa verde central, plotagem vinil 
holográfico. 
Corpo: confeccionado em aço carbono 4,0 mm, côncavo vazado e 
detalhes em baixo relevo gravado o jogador de futebol com a bola, 
medindo entre 52 cm e 57 cm de altura fixado nas laterais da base 2, 
ao centro uma coluna em MDF tubular, medindo entre 52 cm e 57 
cm de altura, fixada a esta coluna um acessório circular composto 
de acrílico espelhado de 4,0 mm em poliéster escovado prata, 
contendo a inscrição circundando um desenho da bola de futebol na 
cor verde, os dizeres: “TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO”. Na parte 
superior do troféu base em MDF, chapa única de 4,0 cm de 
espessura, em sentido vertical acessório em MDF na cor preta, com 
detalhe sobreposto na parte central em formato de meia-lua, 
medindo 6,0 cm de espessura e entre 12 cm e 15 cm de altura, uma 
bola vazada em MDF contendo em sua parte central uma bola de 
futebol com detalhamento artesanal, medindo entre 10 cm e 12 cm 
de diâmetro, confeccionada em resina de poliéster, banhado a 
vácuo, na cor dourada. 

 
LOTE 04 – TROFEUS – CÓDIGO SIAFÍSICO 399702-2 

01 10       Unidade 

Troféu 30 cm – Confeccionado em vidro, espelho, MDF e acessórios 
de resina poliéster formato meia bola de futebol, lisa, com 
impressão do logotipo do evento. O desenho é em formato sinuoso, 
coluna em composição de duas chapas de fibra de média densidade 
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sobrepostas, no meio delas há um vidro de 2,0 mm, com efeito na 
cor fumê. A base apresenta um formato redondo em MDF com 
pintura efeito laqueado, com detalhamentos nas bordas chanfrado 
com 18 cm² a 22 cm². A colocação deve ser em uma peça de inox 1,0 
mm formato meia lua com gravação ultravioleta, com efeito preto. 
TROFÉU ARTILHEIRA E GOLEIRA - COM BOLA NA COR DOURADA. 

02 120 Unidade 

Troféu 30 cm, confeccionado em MDF, contendo: 
Base: retangular medindo 14 cm x 7,0 cm x 1,0 cm de espessura, 
confeccionada em MDF, com sobreposição de um de círculo 
medindo 8,5 cm de diâmetro e 4,3 cm de altura. 
Corpo: - Lateral esquerda confeccionado em MDF, corte a laser com 
formato irregular, medindo 21 cm x 7,5 cm x 5,0 mm, pintura em 
esmalte na cor preta. Sobreposto ao MDF no mesmo formato, com 
19 cm altura x 6,8 cm x 2,0 mm espessura, pintura em esmalte 
dourado. 
- Lateral direita em acrílico cristal e corte a laser, de formato 
irregular medindo 19 cm x 6,8 cm x 3,0 mm de espessura. Colado 
nesta lateral, um circulo de MDF com pintura em esmalte dourado, 
medindo 70 mm de diâmetro x 3,0 mm espessura, contendo adesivo 
resinado e gravação digital com logotipo do evento/desenho de 
bolas das modalidades. CIRCUITO ESPORTIVO 

03 120 Unidade 

Troféu 30 cm, confeccionado em MDF, contendo: 
Base: retangular medindo 14 cm x 7,0 cm x 1,0 cm de espessura, 
confeccionada em MDF, com sobreposição de um de círculo 
medindo 8,5 cm de diâmetro e 4,3 cm de altura. 
Corpo: - Lateral esquerda confeccionado em MDF, corte a laser com 
formato irregular, medindo 21 cm x 7,5 cm x 5,0 mm, pintura em 
esmalte na cor preta. Sobreposto ao MDF no mesmo formato, com 
19 cm altura x 6,8 cm x 2,0 mm espessura, pintura em esmalte 
prateado. 
- Lateral direita em acrílico cristal e corte a laser, de formato 
irregular medindo 19 cm x 6,8 cm x 3,0 mm de espessura. Colado 
nesta lateral, um circulo de MDF com pintura em esmalte dourado, 
medindo 70 mm de diâmetro x 3,0 mm espessura, contendo adesivo 
resinado e gravação digital com logotipo do evento/desenho de 
bolas das modalidades. CIRCUITO ESPORTIVO 

04 120 Unidade 

Troféu 30 cm, confeccionado em MDF, contendo: 
Base: retangular medindo 14 cm x 7,0 cm x 1,0 cm de espessura, 
confeccionada em MDF, com sobreposição de um de círculo 
medindo 8,5 cm de diâmetro e 4,3 cm de altura. 
Corpo: - Lateral esquerda confeccionado em MDF, corte a laser com 
formato irregular, medindo 21 cm x 7,5 cm x 5,0 mm, pintura em 
esmalte na cor preta. Sobreposto ao MDF no mesmo formato, com 
19 cm altura x 6,8 cm x 2,0 mm espessura, pintura em esmalte na cor 
bronze. 
- Lateral direita em acrílico cristal e corte a laser, de formato 
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irregular medindo 19 cm x 6,8 cm x 3,0 mm de espessura. Colado 
nesta lateral, um circulo de MDF com pintura em esmalte dourado, 
medindo 70 mm de diâmetro x 3,0 mm espessura, contendo adesivo 
resinado e gravação digital com logotipo do evento/desenho de 
bolas das modalidades. CIRCUITO ESPORTIVO 

05 2.500 Unidade 

Troféu Participação 1, medindo de 43 cm a 45 cm de altura, 
composto de: Base – confeccionada em resina preta, plataforma 
medindo 12 cm de lado X 1,0 cm de altura e bloco centralizado na 
plataforma, medindo 10 cm de lado X 8,0 cm de altura, fundidos em 
peça única, contendo na parte frontal plaqueta metálica prateada. 
Corpo – confeccionado em alumínio, composto por cilindro com 3,0 
cm de diâmetro X 25 cm de comprimento, terminando em formato 
de taça fechada, com 5,0 cm de diâmetro X 3,0 cm de altura, que 
servirá de base para uma estatueta com silhueta feminina alada, 
com aproximadamente 15 cm de altura, asas elevadas, sustentando 
um círculo onde será cunhada a inscrição “Honra ao Mérito”. 

06 3.130 Unidade 

Troféu Participação 2, medindo de 35 cm a 36 cm de altura, 
composto de: Base – confeccionada em resina preta, plataforma 
medindo 12 cm de lado X 1,0 cm de altura e bloco centralizado na 
plataforma, medindo 10 cm de lado X 8,0 cm de altura, fundidos em 
peça única, contendo na parte frontal plaqueta metálica prateada. 
Corpo – confeccionado em alumínio, composto por um cilindro com 
2,0 cm de diâmetro X 8,0 cm de comprimento, terminando em 
formato de taça fechada, com 5,0 cm de diâmetro X 3,0 cm de altura, 
que servirá de base para uma estatueta com silhueta feminina alada, 
com aproximadamente 15 cm de altura, asas elevadas, sustentando 
um círculo onde será cunhada a inscrição “Honra ao Mérito”. 

 
 
 

1.1 - LAYOUT 
 

          LOTES 02   –  MEDALHAS 
 
 
          -   ITENS 01, 02 E 03 
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     -   ITENS 04,05 E 06 
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LOTE 03  – TROFEUS 

 
 

-   ITENS 01, 02 e 03 - (60 cm - bronze, 70 cm – prata e 80 cm – ouro) 
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LOTES  04  
 
 
– ITEM 01 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ITENS 02, 03 e 04 - (Ouro, prata e bronze) 
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- ITENS 05 E 06 
 

 
 
 

 

 
2.      EMBALAGEM 
 

Os Troféus e Medalhas deverão ser embalados conforme praxe do fabricante  e 
conforme mencionado na descrição, protegendo a integridade do material durante o 
transporte e estocagem, com indicação, em língua portuguesa, da quantidade e/ou 
peso líquido, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. 
 
3. ENTREGA 
 

A entrega dos materiais deverá ser feita no Almoxarifado da SEME, no prazo de 
até 20  

(vinte) dias corridos, contados da aprovação da amostra com a emissão do 
aceite  

pela unidade requisitante para o Lote 01, ou da Ordem de Serviço emitida pela  
unidade requisitante para os Lotes 02. 03 e 04. 
 

 
4. PRAZO DE GARANTIA / VALIDADE DOS MATERIAIS.  
 

A licitante vencedora deverá observar a garantia disposta no Código de 
Defesa do Consumidor. 

 
             Os materiais que porventura apresentarem falhas, defeitos ou imperfeições, 
serão rejeitados e devolvidos para substituição/troca. 
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