
Processo Eletrônico nº 6019.2021/0001814-8 
 
Objeto: Sistema de Registro de Preços para a confecção de material de premiação para atendimento aos 
eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, como Jogos da Cidade, Taça Cidade de 
São Paulo de Futebol, Circuito Esportivo, Jogos Escolares do CE Esportivo Vila Guarani, Copa José Orlando 
Crusco e Festivais de Ginástica Artística, entre outros, bem como os eventos de apoio desta pasta, nos 
termos do Anexo I. 
 
Termo de referência do Comunicado 003/SEME-CAF/2022 
 
Prazo limite para devolução da planilha: 5 dias úteis após a publicação no DOC. 

                                          

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
Elaboração de Ata de Registro de Preços para a confecção de material de premiação para atendimento 
aos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, como Jogos da Cidade, Taça 
Cidade de São Paulo de Futebol, Circuito Esportivo, Jogos Escolares do CE Esportivo Vila Guarani, Copa 
José Orlando Crusco e Festivais de Ginástica Artística, entre outros, bem como os eventos de apoio desta 
pasta. 

 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MATERIAL  

 

Item Padrão Detalhamento do Objeto Qtde. 

1 Unidade 
MEDALHA DE OURO 

 
Utilizada na premiação dos Festivais da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. 

 
Medalha de OURO BRILHANTE, cunhada (estampada) a frio, em 
aço carbono, liga ABNT 1020, medindo no mínimo 60 mm de 
diâmetro, com 3,0 mm de espessura. 

 
Frente da medalha: 
Contendo na parte frontal, a inscrição “SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER – DA CIDADE DE   SÃO   
PAULO”   e   o LOGOTIPO   DO 
CAMPEONATO ao centro. 

 
Verso da medalha: 
No verso da medalha a inscrição “SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – DA CIDADE 
DE SÃO PAULO”, tendo ao centro o LOGOTIPO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 
Fita da medalha: 

Descrição: 
Passador tipo horizontal, monobloco, com abertura de 
2.0 cm com a fita fixada. 
Fita personalizada medindo 20 mm de largura por 80 mm de 
comprimento, gravado o BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e 
os dizeres SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER em suas cores originais no sistema de 
sublimação, com fundo degrade nas cores do Município. 

 

02 Unidade 
MEDALHA PRATA 

 



 

  Utilizada na premiação dos Festivais da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. 

 
Descrição: 
Medalha de PRATA BRILHANTE, cunhada (estampada) a frio, em 
aço carbono, liga ABNT 1020, medindo no mínimo 60 mm de 
diâmetro, com 3,0 mm de espessura. 

 
Frente da medalha: 
Contendo na parte frontal, a inscrição “SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER – DA CIDADE DE   SÃO   
PAULO”   e   o LOGOTIPO   DO 
CAMPEONATO ao centro. 

 
Verso da medalha: 
No verso da medalha a inscrição “SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – DA CIDADE 
DE SÃO PAULO”, tendo ao centro o LOGOTIPO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 
Fita da medalha: 

Passador tipo horizontal, monobloco, com abertura de 
2.0 cm com a fita fixada. 
Fita personalizada medindo 20 mm de largura por 80 mm de 
comprimento, gravado o BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e 
os dizeres SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER em suas cores originais no sistema de 
sublimação, com fundo degrade nas cores do Município. 

 

03 Unidade MEDALHA BRONZE 

 
Utilizada na premiação dos Festivais da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. 

 
Descrição: 
Medalha de BRONZE BRILHANTE, cunhada (estampada) a frio, 
em aço carbono, liga ABNT 1020, medindo no mínimo 60 mm de 
diâmetro, com 3,0 mm de espessura. 

 
Frente da medalha: 
Contendo na parte frontal, a inscrição “SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER – DA CIDADE DE   SÃO   
PAULO”   e   o LOGOTIPO   DO 
CAMPEONATO ao centro. 

 
Verso da medalha: 

 



  No verso da medalha a inscrição “SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES E LAZER – DA CIDADE 
DE SÃO PAULO”, tendo ao centro o LOGOTIPO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 
Fita da medalha: 

Passador tipo horizontal, monobloco, com abertura de 
2.0 cm com a fita fixada. 
Fita personalizada medindo 20 mm de largura por 80 mm de 
comprimento, gravado o BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e 
os dizeres SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER em suas cores originais no sistema de 
sublimação, com fundo degrade nas cores do Município. 

 

04 Unidade 
MEDALHA PARTICIPAÇÃO 

 
Utilizada na premiação dos Festivais da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. 

 
Descrição: 
Medalha de COBRE BRILHANTE, cunhada (estampada) a frio, 
em aço carbono, liga ABNT 1020, medindo no mínimo 60 mm de 
diâmetro, com 3,0 mm de espessura. 

 
Frente da medalha: 
Contendo na parte frontal, a inscrição “SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER – DA CIDADE DE   SÃO   
PAULO”   e   o LOGOTIPO   DO 
CAMPEONATO ao centro. 

 
Verso da medalha: 
No verso da medalha a inscrição “SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – DA CIDADE 
DE SÃO PAULO”, tendo ao centro o LOGOTIPO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 
Fita da medalha: 

Passador tipo horizontal, monobloco, com abertura de 
2.0 cm com a fita fixada. 
Fita personalizada medindo 20 mm de largura por 80 mm de 
comprimento, gravado o BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e 
os dizeres SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER em suas cores originais no sistema de 
sublimação, com fundo degrade nas cores do Município. 

 



05 Unidade 
MEDALHA DE OURO 

 
Utilizada na Premiação dos Jogos da Cidade, Taça Cidade de São 
Paulo de Futebol Masculino e Feminino e Circuito Esportivo. 

 
Descrição: 

 
Medalha confeccionada em ZAMAQ no sistema de fundição 
medindo 80 mm de comprimento por 70 mm de altura, com banho 
na COR OURO BRILHANTE. 

 
Frente da medalha: 
Com formato oval, fechando reta na parte inferior, sendo essa 
parte reta com comprimento de 40 mm. 
No meio LOGOTIPO DO CAMPEONATO, medindo 35 mm de 
altura por 27 mm de comprimento em alto e baixo relevo 
esmaltado em suas cores originais. 
A medalha será ladeada por 07 tiras com 03 mm de altura em 
vários comprimentos, em ângulo alternando entre alto e baixo 
relevo ficando um espaço vazado ente o Logotipo central e as 
tiras. Contornando essas tiras nos dois lados, a presença de 
figuras de 07 atletas estilizados, representando várias modalidades 
esportivas em alto relevo. Terminando em suas laterais ovais com 
duas alças em ângulo, começando com 06 mm na parte de 
inferior, abrindo para 10 mm na parte do meio e fechando em zero 
na parte superior em alto relevo, ficando assim uma borda de 01 
mm em suas laterais. 
Abaixo do Logotipo na parte reta deverá estar escrito o 
NOME DO CAMPEONATO em duas linhas. 
Na parte superior, passante para fita acompanhando o formato 
oval, medindo 30 mm de comprimento com espaço de 03 mm de 
altura vazado para aplicação da fita. 

 
Verso da medalha: 
No centro, BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO em alto e baixo 
relevo, esmaltado em suas cores originais, tendo logo abaixo em 
sua parte reta os dizeres PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO 
PAULO em duas 
linhas em alto relevo. 

 
Fita da medalha: 
Fita personalizada medindo 25 mm de largura por 85 mm de 
comprimento, gravado o LOGOTIPO DO CAMPEONATO, 
BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e os dizeres SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES 

E LAZER em suas cores originais no sistema de 

 



  sublimação, com fundo degrade nas cores do 
Município. 

 
Embalagem: 
Com embalagem plástica, contendo 05 unidades cada. 

 
OBSERVAÇÃO: Esta medalha será adquirida para atender a 
vários campeonatos. 

 
Previsão de contratação por campeonato: 

 
Jogos da Cidade: 300 medalhas 
Taça Cidade de São Paulo de Futebol: 500 medalhas 
Circuito Esportivo: 600 medalhas 

 

06 Unidade 
MEDALHA DE PRATA 

 
Utilizada na Premiação dos Jogos da Cidade, Taça Cidade de São 
Paulo de Futebol Masculino e Feminino e Circuito Esportivo. 

 
Descrição: 
Medalha confeccionada em ZAMAQ no sistema de fundição 
medindo 80 mm de comprimento por 70 mm de altura, com banho 
na COR PRATA BRILHANTE. 

 
Frente da medalha: 
Com formato oval, fechando reta na parte inferior, sendo essa 
parte reta com comprimento de 40 mm. 
No meio LOGOTIPO DO CAMPEONATO, medindo 35 mm de 
altura por 27 mm de comprimento em alto e baixo relevo 
esmaltado em suas cores originais. A medalha será ladeada por 07 
tiras com 03 mm de altura em vários comprimentos, em ângulo 
alternando entre alto e baixo relevo ficando um espaço vazado 
ente o Logotipo central e as tiras. Contornando essas tiras nos dois 
lados, a presença de figuras de 07 atletas estilizados, 
representando várias modalidades esportivas em alto relevo. 
Terminando em suas laterais ovais com duas alças em ângulo, 
começando com 06 mm na parte de inferior, abrindo para 10 mm 
na parte do meio e fechando em zero na parte superior em alto 
relevo, ficando assim uma borda de 01 mm em suas laterais. 
Abaixo do Logotipo na parte reta deverá estar escrito o 
NOME DO CAMPEONATO em duas linhas. 

Na parte superior, passante para fita acompanhando o formato 

oval, medindo 30 mm de comprimento com espaço de 03 mm de 

altura vazado para aplicação da fita. 

 



   
Verso da medalha: 
No centro, BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO em alto e baixo 
relevo, esmaltado em suas cores originais, tendo logo abaixo em 
sua parte reta os dizeres PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO 
PAULO em duas 
linhas em alto relevo. 

 
Fita da medalha: 
Fita personalizada medindo 25 mm de largura por 85 mm de 
comprimento, gravado o LOGOTIPO DO CAMPEONATO, 
BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e os dizeres SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES 
E LAZER em suas cores originais no sistema de sublimação, com 
fundo degradê nas cores do Município. 

 
Embalagem: 
Com embalagem plástica, contendo 05 unidades cada. 

 
OBSERVAÇÃO: Esta medalha será adquirida para atender a 
vários campeonatos. 

 
Previsão de contratação por campeonato: 

 
Jogos da Cidade: 300 medalhas 
Taça Cidade de São Paulo de Futebol: 500 medalhas 
Circuito Esportivo: 600 medalhas 

 

07 Unidade 
MEDALHA DE BRONZE 

 
Utilizada na Premiação dos Jogos da Cidade, Taça Cidade de São 
Paulo de Futebol Masculino e Feminino e Circuito Esportivo. 

 
Descrição: 
Medalha confeccionada em ZAMAQ no sistema de fundição 
medindo 80 mm de comprimento por 70 mm de altura, com banho 
na COR BRONZE BRILHANTE. 

 
Frente da medalha: 
Com formato oval, fechando reta na parte inferior, sendo essa 
parte reta com comprimento de 40 mm. 

No meio LOGOTIPO DO CAMPEONATO, medindo 35 mm de 

altura por 27 mm de comprimento em alto e baixo relevo 

esmaltado em suas cores originais. A medalha será ladeada por 07 

tiras com 03 mm de altura em vários comprimentos, em ângulo 

alternando entre alto e baixo relevo ficando um espaço vazado 

entre o Logotipo central e as tiras. Contornando essas tiras nos 

 



  dois lados, a presença de figuras de 07 atletas estilizados, 
representando várias modalidades esportivas em alto relevo. 
Terminando em suas laterais ovais com duas alças em ângulo, 
começando com 06 mm na parte de inferior, abrindo para 10 mm 
na parte do meio e fechando em zero na parte superior em alto 
relevo, ficando assim uma borda de 01 mm em suas laterais. 
Abaixo do Logotipo na parte reta deverá estar escrito o NOME DO 
CAMPEONATO em duas linhas. Na parte superior, passante para 
fita acompanhando o formato oval, medindo 30 mm de 
comprimento com espaço de 03 mm de altura vazado para 
aplicação da fita. 

 

Verso da medalha: 
No centro, BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO em alto e baixo 
relevo, esmaltado em suas cores originais, tendo logo abaixo em 
sua parte reta os dizeres PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO 
PAULO em duas 
linhas em alto relevo. 

 
Fita da medalha: 
Fita personalizada medindo 25 mm de largura por 85 mm de 
comprimento, gravado o LOGOTIPO DO CAMPEONATO, 
BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e os dizeres SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES 
E LAZER em suas cores originais no sistema de sublimação, com 
fundo degrade nas cores do Município. 

 
Embalagem: 
Com embalagem plástica, contendo 05 unidades cada. 

 
OBSERVAÇÃO: Esta medalha será adquirida para atender a 
vários campeonatos. 

 
Previsão de contratação por campeonato: 

 
Taça Cidade de São Paulo de Futebol: 500 medalhas 
Circuito Esportivo: 600 medalhas 

 

08 Unidade MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO 
 

Utilizada na Premiação dos Jogos da Cidade, Taça Cidade de São 
Paulo de Futebol Masculino e Feminino e Circuito Esportivo. 

 

Descrição: 

 



  Medalha confeccionada em ZAMAQ no sistema de fundição 
medindo 80 mm de comprimento por 70 mm de altura, com banho 
na COR COBRE BRILHANTE. 

 
Frente da medalha: 
Com formato oval, fechando reta na parte inferior, sendo essa 
parte reta com comprimento de 40 mm. No meio LOGOTIPO DO 
CAMPEONATO, medindo 35 mm de altura por 27 mm de 
comprimento em alto e baixo relevo esmaltado em suas cores 
originais. A medalha será ladeada por 07 tiras com 03 mm de 
altura em vários comprimentos, em ângulo alternando entre alto e 
baixo relevo ficando um espaço vazado entre o Logotipo central e 
as tiras. Contornando essas tiras nos dois lados, a presença de 
figuras de 07 atletas estilizados, representando várias modalidades 
esportivas em alto relevo. Terminando em suas laterais ovais com 
duas alças em ângulo, começando com 06 mm na parte de 
inferior, abrindo para 10 mm na parte do meio e fechando em zero 
na parte superior em alto relevo, ficando assim uma borda de 01 
mm em suas laterais. Abaixo do Logotipo na parte reta deverá 
estar escrito o NOME DO CAMPEONATO em duas linhas. Na 
parte superior, passante para fita acompanhando o formato oval, 
medindo 30 mm de comprimento com espaço de 03 mm de altura 
vazado para aplicação da fita. 

 

Verso da medalha: 
No centro, BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO em alto e baixo 
relevo, esmaltado em suas cores originais, tendo logo abaixo em 
sua parte reta os dizeres PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO 
PAULO em duas 
linhas em alto relevo. 

 
Fita da medalha: 
Fita personalizada medindo 25 mm de largura por 85 mm de 
comprimento, gravado o LOGOTIPO DO CAMPEONATO, 
BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e os dizeres SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES 
E LAZER em suas cores originais no sistema de sublimação, com 
fundo degradê nas cores do Município. 

 
Embalagem: 
Com embalagem plástica, contendo 05 unidades cada. 

 
OBSERVAÇÃO: Esta medalha será adquirida para atender a 
vários campeonatos. 

 



  Previsão de contratação por campeonato: 
 

Taça Cidade de São Paulo de Futebol: 500 medalhas 
Circuito Esportivo: 600 medalhas 

 

09 Unidade 
TROFÉU CAMPEÃO GERAL – SUBPREFEITURA 

 
Utilizado na Premiação para a Prefeitura Regional Campeã 
Geral dos Jogos da Cidade. 

 
 

Descrição: 
Troféu 40,0 cm de altura. 
Escultura estilizada, confeccionada em CHUMBO, no sistema de 
fundição, com banho na COR OURO. 
Com duas estatuetas, medindo 7,8 cm de largura na parte inferior, 
7,5 cm de largura na parte superior e 14,0 cm de largura na parte 
central. 
A parte interna inferior, representando duas pernas com 3,5 cm de 
largura cada, logo acima representando dois braços, com 1,5 cm 
de largura cada, unidos ao meio. Tendo acima duas cabeças 
medindo 4,0 cm de altura por 2,5 cm de largura no formato oval, 
saindo dois braços erguidos medindo 3,0 cm de largura na parte 
inferior por 1,0 cm de largura na parte superior e 8,0 cm de altura, 
formando dois braços curvos, tendo a estatueta 2,0 cm de 
espessura. 
Sobre a mesma medalha confeccionada em CHUMBO no sistema 
de fundição com banho na COR OURO, com 9,5 cm de diâmetro 
por 1,0 cm de espessura, com rebaixo dos dois lados para 
aplicação de placa em aço inox. Na parte da frente, no centro, 
placa com o LOGOTIPO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  
DE 
ESPORTES E LAZER, gravados no sistema de foto corrosão e 
colorido em suas cores originais. 
Tendo a frente da estatueta, na parte inferior, medalha em METAL 
com 8,0 cm de diâmetro na COR OURO, tendo afixada, placa em 
latão, com gravação no centro, LOGOTIPO DOS JOGOS DA 
CIDADE circundada 
pelos dizeres JOGOS DA CIDADE DE SÃO PAULO, gravados 
no sistema de foto corrosão e colorido em suas cores originais. 
Sendo tudo fixo sobre uma base. 

 
Base: 
Base confeccionada em resina preta brilhante, no formato oval, 
medindo 21,0 cm por 11,0 cm e 2,0 cm de espessura. 

Acompanhar separadamente, para ser fixado à frente da Base, 

Placa com DIZERES DO EVENTO, BRASÃO 

 



  CIDADE DE SÃO PAULO e os dizeres SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, medindo 12,0 
cm de comprimento por 2,0 cm de altura, confeccionada em latão 
no sistema de foto corrosão pintada em suas cores originais. 

 

10 Unidade 
TROFÉU VICE-CAMPEÃO GERAL – 
SUBPREFEITURA 

 
Utilizado na Premiação para a Prefeitura Regional Vice Campeã 
Geral dos Jogos da Cidade. 

 
Descrição: 
Troféu 35,0 cm de altura. 
Escultura estilizada, confeccionada em CHUMBO, no sistema de 
fundição, com banho na COR PRATA. 
Com duas estatuetas, medindo 6,8 cm de largura na parte inferior, 
6,5 cm de largura na parte superior e 13,0 cm de largura na parte 
central. 
A parte interna inferior, representando duas pernas com 3,2 cm de 
largura cada, logo acima representando dois braços, com 1,5 cm 
de largura cada, unidos ao meio. Tendo acima duas cabeças 
medindo 3,5 cm de altura por 2,0 cm de largura no formato oval, 
saindo dois braços erguidos medindo, 2,5 cm de largura na parte 
inferior por 1,0 cm de largura na parte superior e 7,5 cm de altura, 
formando dois braços curvos, tendo a estatueta 2,0 cm de 
espessura. 
Sobre a mesma medalha confeccionada em CHUMBO no sistema 
de fundição com banho na COR PRATA, com 8,5 cm de diâmetro 
por 1,0 cm de espessura, com rebaixo dos dois lados para 
aplicação de placa em aço inox. Na parte da frente, no centro, 
placa com o LOGOTIPO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  
DE 
ESPORTES E LAZER, gravados no sistema de foto corrosão e 
colorido em suas cores originais. 
Tendo a frente da estatueta, na parte inferior, medalha em METAL 
com 7,0 cm de diâmetro na COR PRATA, tendo afixada, placa em 
latão, com gravação no centro, LOGOTIPO DOS JOGOS DA 
CIDADE circundada 
pelos dizeres JOGOS DA CIDADE DE SÃO PAULO, gravados 
no sistema de foto corrosão e colorido em suas cores originais. 
Sendo tudo fixo sobre uma base. 

 
Base: 
Base confeccionada em resina preta brilhante, no formato oval, 
medindo 18,5 cm por 09,0 cm e 2,0 cm de espessura. 

Acompanhar separadamente, para ser fixado à frente da Base, 

Placa com DIZERES DO EVENTO, BRASÃO 

 



  CIDADE DE SÃO PAULO e os dizeres SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, medindo 11,0 
cm de comprimento por 2,0 cm de altura, confeccionada em latão 
no sistema de foto corrosão pintada em suas cores originais. 

 

11 Unidade TROFÉU 3º LUGAR GERAL – SUBPREFEITURA 
 

Utilizado na Premiação para a Prefeitura Regional 3º Colocada 
Geral dos Jogos da Cidade. 

 
Descrição: 
Troféu 30,0 cm de altura. 
Escultura estilizada, confeccionada em CHUMBO, no sistema de 
fundição, com banho na COR BRONZE. Com duas estatuetas, 
medindo 5,8 cm de largura na parte inferior, 5,5 cm de largura na 
parte superior e 12,0 cm de largura na parte central. 
A parte interna inferior, representando duas pernas com 2,9 cm de 
largura cada, logo acima representando dois braços, com 1,5 cm 
de largura cada, unidos ao meio. Tendo acima duas cabeças 
medindo 3,0 cm de altura por 1,5 cm de largura no formato oval, 
saindo dois braços erguidos medindo 2,0 cm de largura na parte 
inferior por 1,0 cm de largura na parte superior e 7,0 cm de altura, 
formando dois braços curvos, tendo a estatueta 2,0 cm de 
espessura. 
Sobre a mesma medalha confeccionada em CHUMBO no sistema 
de fundição com banho na COR BRONZE, com 7,5 cm de 
diâmetro por 1,0 cm de espessura, com rebaixo dos dois lados 
para aplicação de placa em aço inox. Na parte da frente, no centro, 
placa com o LOGOTIPO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  
DE 
ESPORTES E LAZER, gravados no sistema de foto corrosão e 
colorido em suas cores originais. 
Tendo a frente da estatueta, na parte inferior, medalha em METAL 
com 6,0 cm de diâmetro na COR BRONZE, tendo afixada, placa 
em latão, com gravação no centro, LOGOTIPO DOS JOGOS 
DA CIDADE circundada 
pelos dizeres JOGOS DA CIDADE DE SÃO PAULO, gravados 
no sistema de foto corrosão e colorido em suas cores originais. 
Sendo tudo fixo sobre uma base. 

 
Base: 
Base confeccionada em resina preta brilhante, no formato oval, 
medindo 16,0 cm por 07,0 cm e 2,0 cm de espessura. 

Acompanhar separadamente, para ser fixado à frente da Base, 

Placa com DIZERES DO EVENTO, BRASÃO CIDADE DE SÃO 

PAULO e os dizeres SECRETARIA 

 



  MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, medindo 10,0 
cm de comprimento por 2,0 cm de altura, confeccionada em latão 
no sistema de foto corrosão pintada em suas cores originais. 

 

12 Unidade 
TROFÉU CAMPEÃO – ETAPA REGIONAL 

 
Utilizado na Premiação para os Campeões de cada modalidade, 
da Etapa Regional dos Jogos da Cidade e para os Festivais dos 
Jogos da Cidade. 

 
Descrição: 
Troféu com 40,0 cm de altura. 
Escultura estilizada, confeccionada em liga de chumbo com 
zamaq e estanho, no sistema de fundição, com banho na COR 
OURO BRILHANTE. 
Medindo 38,0 cm de altura, por 17,0 cm de 
comprimento na parte do meio. 

Peça composta por duas partes interligadas. Peça 01: 
A primeira peça, tem o lado direito, com 38,0 cm de altura, com o 
topo arrendondado fechando com o lado esquerdo. O lado 
esquerdo desta peça com 35,0 cm de altura, formando um ângulo, 
com espessura de 1,5 cm na parte superior, descendo em curva 
para parte inferior, ficando com 14,0 cm de comprimento por 1,5 
cm de espessura na parte inferior. 
Tendo na parte superior desta peça, em alto relevo, uma peça 
redonda com 8,0 cm de diametro, sendo descentralizado, ficando 
para fora da peça, no lado direito, com 1,0 cm para aplicação de 
placa redonda, com 7,7 cm de diametro, com gravação do 
LOGOTIPO DOS JOGOS DA CIDADE, circundado pelos 
dizeres JOGOS  DA  CIDADE  DE  SÃO  PAULO, 
confeccionada em latão gravada no sistema de fotocorrosão, 
pintada em suas cores originais. 
Descendo a partir do meio desse redondo até o pé, um rebaixo de 
1,0 cm de profundidade, abrindo em ângulo para as laterais, 
ficando com 3,0 cm de comprimento na parte superior e 0,5 cm de 
profundidade, fechando em zero na parte inferior. 

 
Peça 02: 

A peça interligada do lado esquerdo, começa na altura de 32,0 cm 

da peça do lado direito, sendo arredondada com 14,0 cm de 

comprimento na parte do meio, fechando em zero na parte inferior 

da peça. Do lado direito, com 0,5 cm de espessura, formando 

assim um 

 



  rebaixo entre as duas peças. Sendo esse conjunto fixada sobre 
uma base oval. 

 
Base: 
Base oval, com 20,0 cm de comprimento, por 18,0 cm de largura, 
e 2,0 cm de espessura. 
Confeccionada em resina poliester, com pintura na cor preto 
brilhante. 

 
Na frente da Base, acompanhar separadamente, Placa com 
DIZERES DO EVENTO, BRASÃO CIDADE 
DE SÃO PAULO e os dizeres SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, medindo 12,0 
cm de comprimento por 2,0 cm de altura, 
confeccionada em latão no sistema de fotocorrosão pintada em 
suas cores originais. 

 

13 Unidade TROFÉU VICE-CAMPEÃO – ETAPA REGIONAL 

 
Utilizado na premiação para os Vices-Campeões de cada 
modalidade, da Etapa Regional dos Jogos da Cidade e para os 
Festivais dos Jogos da Cidade. 

 
Descrição: 
Troféu com 35,0 cm de altura. 
Escultura estilizada, confeccionada em liga de chumbo com 
zamaq e estanho, no sistema de fundição, com banho na COR 
PRATA BRILHANTE. 
Medindo 33,0 cm de altura, por 15,0 cm de 
comprimento na parte do meio. 

Peça composta por duas partes interligadas. Peça 01: 
A primeira peça, tem o lado direito, com 33,0 cm de altura, com o 
topo arredondado fechando com o lado esquerdo. O lado esquerdo 
desta peça com 30,0 cm de altura, formando um ângulo, com 
espessura de 1,5 cm na parte superior, descendo em curva para 
parte inferior, ficando com 12,0 cm de comprimento por 1,5 cm de 
espessura na parte inferior. 

Tendo na parte superior desta peça, em alto relevo, uma peça 

redonda com 7,0 cm de diâmetro, sendo descentralizado, ficando 

para fora da peça, no lado direito, com 1,0 cm para aplicação de 

placa redonda, com 6,7 cm de diâmetro, com gravação do 

LOGOTIPO DOS JOGOS DA CIDADE, circundado pelos 

dizeres JOGOS  DA  CIDADE  DE  SÃO  PAULO, 

 

 



  confeccionada em latão gravada no sistema de fotocorrosão, 
pintada em suas cores originais. 
Descendo a partir do meio desse redondo até o pé, um rebaixo de 
1,0 cm de profundidade, abrindo em ângulo para as laterais, 
ficando com 3,0 cm de comprimento na parte superior e 0,5 cm de 
profundidade, fechando em zero na parte inferior. 

 
Peça 02: 
A peça interligada do lado esquerdo, começa na altura de 30,0 cm 
da peça do lado direito, sendo arredondada com 12,0 cm de 
comprimento na parte do meio, fechando em zero na parte inferior 
da peça. Do lado direito, com 0,5 cm de espessura, formando 
assim um rebaixo entre as duas peças. Sendo esse conjunto 
afixada sobre uma base oval. 

 
Base: 
Base oval, com 18,0 cm de comprimento, por 16,0 cm de largura, 
e 2,0 cm de espessura. 
Confeccionada em resina poliéster, com pintura na cor preto 
brilhante. 

 
Na frente da Base, acompanhar separadamente, Placa com 
DIZERES DO EVENTO, BRASÃO CIDADE 
DE SÃO PAULO e os dizeres SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, medindo 11,0 
cm de comprimento por 2,0 cm de altura, 
confeccionada em latão no sistema de fotocorrosão pintada em 
suas cores originais. 

 

14 Unidade 
TROFÉU CAMPEÃO – ETAPA MUNICIPAL DOS JOGOS DA 
CIDADE E DA TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO DE FUTEBOL 

 
Utilizado na premiação para os Campeões de cada modalidade, da 
Etapa Municipal dos Jogos da Cidade e da Taça Cidade de São 
Paulo de Futebol. 

 
Descrição: 
Troféu medindo aproximadamente 80,0 cm de altura. 
Confeccionado em alumínio, no sistema de fundição com 
acabamento polido brilhante. 

 
Parte Superior: 
Composto por três estatuetas abraçadas 
tridimensionalmente simbolizando a vitória. 

A estatueta do meio deverá estar com os dois braços erguidos, 

medindo 31 cm de altura, com distância entre 

 



  os dois braços de 9,5 cm, tendo cada um dos braços 0,5 cm de 
comprimento na parte de cima e 1,0 cm de comprimento na parte 
de baixo, junto ao corpo, com 1,5 cm de espessura na parte de 
cima por 2,0 cm de espessura na parte de baixo junto ao corpo, 
sendo os braços do lado esquerdo e do lado direito com as 
mesmas medidas. No meio dos dois braços uma cabeça em 
formato de triângulo medindo 3,0 cm de altura por 1,5 cm de 
espessura fechando em um ângulo junto ao corpo. Abaixo dos 
braços relevo simulando um tórax, com 2,5 cm de comprimento por 
2,0 cm de espessura. Abaixo do tórax continuação do corpo com 
19,0 cm de altura, 2,0 cm de comprimento na parte de cima por 1,5 
cm de comprimento na parte de baixo, tendo 1,8 cm de espessura 
na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte de baixo. 
A estatueta do lado esquerdo medindo 31 cm de altura, sendo o 
braço esquerdo curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm 
de espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte 
de baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 
cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 
fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 
triângulo. Abaixo do braço esquerdo, relevo simulando um tórax, 
com 2,3 cm de espessura do lado esquerdo, fechando com 0,5 cm 
de espessura do lado direito, saindo desse lado o braço direito da 
estatueta, acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do 
tórax, a cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 
cm de comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm, na 
parte de baixo com 1,5 cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo 
curvado com 18,0 cm de altura por 3,5 cm de comprimento na 
parte de cima, fechando com 1,0 cm de comprimento na parte de 
baixo com espessura de 1,5 cm. 

A estatueta do lado direito medindo 31 cm de altura, sendo o braço 

direito curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm de 

espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte de 

baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 

cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 

fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 

triângulo. Abaixo do braço direito, relevo simulando um tórax, com 

2,3 cm de espessura do lado direito, fechando com 0,5 cm de 

espessura do lado esquerdo, saindo desse lado o braço esquerdo 

da estatueta, acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do 

tórax, a cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 

cm de comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm na 

parte de baixo com 1,5 

 



  cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo curvado com 18,0 cm de 
altura por 3,5 cm de comprimento na parte de cima, fechando com 
1,0 cm de comprimento na parte de baixo com espessura de 1,5 
cm. 
Acima dos braços erguidos da estatueta do meio, medalha 
medindo 12 cm de diâmetro e 1,5 cm de espessura, com 
LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER em alto relevo esmaltado em suas cores originais. Os 
braços das estatuetas laterais não encostam na medalha, ficando a 
uma distância de 1,0 cm. 

 
Base Meio: 
O conjunto descrito acima estará fixado sobre uma base dupla em 
MDF, pintado na cor mogno, sendo a primeira base medindo 22,0 
cm de comprimento por 15,0 cm de largura por 2,0 cm de 
espessura. A segunda base medindo 24,0 cm de comprimento por 
17,0 cm de largura por 2,0 cm de espessura. 

 
Parte Inferior: 
Saindo da base dupla superior, dois tubos em alumínio, com 
acabamento polido brilhante e com diâmetro de 4,0 cm por 32 cm 
de altura, tendo os dois tubos em suas extremidades superiores e 
inferiores, duas canoplas confeccionadas em alumínio, 
confeccionada no sistema de repuxo, com 10,0 cm de altura por 
4,0 cm de diâmetro na parte de cima e 8,0 cm de diâmetro na 
parte de baixo com acabamento polido brilhante. 

 
Base Inferior: 
Abaixo das canoplas, base dupla em MDF, pintado na cor mogno, 
medindo a superior 24 cm de comprimento por 17 cm de largura 
por 2,0 cm de espessura e a base inferior medindo 26,0 cm de 
comprimento por 19,0 cm de largura por 3,0 cm de espessura. 
Sobre a base dupla inferior, no meio dos dois tubos, medalha 
medindo 10,0 cm de diâmetro por 1,0 cm de espessura com 
LOGOTIPO DO CAMPEONATO, em alto relevo, circundada pelos 
dizeres NOME DO CAMPEONATO, esmaltado em suas cores 
originais. 

 
A frente da Base, acompanhar separadamente, placa de 
gravação com dizeres NOME DO CAMPEONATO - CAMPEÃO, 
BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e os dizeres SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER, medindo 15,0 cm de comprimento por 3,0 cm de altura, 
confeccionada em aço inox gravada no sistema de foto corrosão. 

 



  Previsão de contratação por campeonato: 
 

Jogos da Cidade: 21 Troféus 
Taça Cidade de São Paulo de Futebol: 09 Troféus 

 

15 Unidade 
TROFÉU VICE-CAMPEÃO – ETAPA MUNICIPAL DOS JOGOS 
DA CIDADE E DA TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO DE 
FUTEBOL 

 
Utilizado na premiação para os Vices-Campeões de cada 
modalidade, da Etapa Municipal dos Jogos da Cidade e da Taça 
Cidade de São Paulo de Futebol. 

 
Descrição: 
Troféu medindo aproximadamente 70,0 cm de altura. 
Confeccionado em alumínio, no sistema de fundição com 
acabamento polido brilhante. 

 
Parte Superior: 
Composto por três estatuetas abraçadas tridimensionalmente 
simbolizando a vitória. 
A estatueta do meio deverá estar com os dois braços erguidos, 
medindo 31 cm de altura, com distância entre os dois braços de 
9,5 cm, tendo cada um dos braços 0,5 cm de comprimento na 
parte de cima e 1,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao 
corpo, com 1,5 cm de espessura na parte de cima por 2,0 cm de 
espessura na parte de baixo junto ao corpo, sendo os braços do 
lado esquerdo e do lado direito com as mesmas medidas. No meio 
dos dois braços uma cabeça em formato de triângulo medindo 3,0 
cm de altura por 1,5 cm de espessura fechando em um ângulo 
junto ao corpo. Abaixo dos braços relevo simulando um tórax, com 
2,5 cm de comprimento por 2,0 cm de espessura. Abaixo do tórax 
continuação do corpo com 19,0 cm de altura, 2,0 cm de 
comprimento na parte de cima por 1,5 cm de comprimento na 
parte de baixo, tendo 1,8 cm de espessura na parte de cima por 
2,0 cm de espessura na parte de baixo. 

A estatueta do lado esquerdo medindo 31 cm de altura, sendo o 

braço esquerdo curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm 

de espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte 

de baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 

cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 

fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 

triângulo. Abaixo do braço esquerdo, relevo simulando um tórax, 

com 2,3 cm de espessura do lado esquerdo, fechando com 0,5 cm 

de espessura do lado direito, saindo desse lado o braço direito da 

estatueta, 

 



  acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do tórax, a 
cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 cm de 
comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm, na parte de 
baixo com 1,5 cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo curvado 
com 18,0 cm de altura por 3,5 cm de comprimento na parte de 
cima, fechando com 1,0 cm de comprimento na parte de baixo 
com espessura de 1,5 cm. 
A estatueta do lado direito medindo 31 cm de altura, sendo o braço 
direito curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm de 
espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte de 
baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 
cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 
fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 
triângulo. Abaixo do braço direito, relevo simulando um tórax, com 
2,3 cm de espessura do lado direito, fechando com 0,5 cm de 
espessura do lado esquerdo, saindo desse lado o braço esquerdo 
da estatueta, acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do 
tórax, a cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 
cm de comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm na 
parte de baixo com 1,5 cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo 
curvado com 18,0 cm de altura por 3,5 cm de comprimento na 
parte de cima, fechando com 1,0 cm de comprimento na parte de 
baixo com espessura de 1,5 cm. 
Acima dos braços erguidos da estatueta do meio, medalha 
medindo 12 cm de diâmetro e 1,5 cm de espessura, com 
LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER em alto relevo esmaltado em suas cores originais. Os 
braços das estatuetas laterais não encostam na medalha, ficando a 
uma distância de 1,0 cm. 

 
Base Meio: 
O conjunto descrito acima estará fixado sobre uma base dupla em 
MDF, pintado na cor mogno, sendo a primeira base medindo 22,0 
cm de comprimento por 15,0 cm de largura por 2,0 cm de 
espessura. A segunda base medindo 24,0 cm de comprimento por 
17,0 cm de largura por 2,0 cm de espessura. 

 
Parte Inferior: 

Saindo da base dupla superior, dois tubos em alumínio, com 

acabamento polido brilhante e com diâmetro de 4,0 cm por 22 cm 

de altura, tendo os dois tubos em suas extremidades superiores e 

inferiores, duas canoplas confeccionadas em alumínio, 

confeccionada no sistema de repuxo, com 8,0 cm de altura por 

4,0 cm 

 



  de diâmetro na parte de cima e 8,0 cm de diâmetro na parte de 
baixo com acabamento polido brilhante. 

 
Base Inferior: 
Abaixo das canoplas, base dupla em MDF, pintado na cor mogno, 
medindo a superior 24 cm de comprimento por 17 cm de largura 
por 2,0 cm de espessura e a base inferior medindo 26,0 cm de 
comprimento por 19,0 cm de largura por 3,0 cm de espessura. 
Sobre a base dupla inferior, no meio dos dois tubos, medalha 
medindo 08,0 cm de diâmetro por 1,0 cm de espessura com 
LOGOTIPO DO CAMPEONATO, em alto relevo, circundada pelos 
dizeres NOME DO CAMPEONATO, esmaltado em suas cores 
originais. 

 
A frente da Base, acompanhar separadamente, placa de 
gravação com dizeres NOME DO CAMPEONATO - VICE-
CAMPEÃO, BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e os dizeres 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES E LAZER, medindo 15,0 cm de comprimento por 3,0 
cm de altura, confeccionada em aço inox gravada no sistema de 
foto corrosão. 

 
Previsão de contratação por campeonato: 

 
Jogos da Cidade: 21 Troféus 
Taça Cidade de São Paulo de Futebol: 09 Troféus 

 

16 Unidade 
TROFÉU 3º COLOCADO DA TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO DE 
FUTEBOL 

 
Utilizado na premiação para os 3º Colocados da Taça Cidade de 
São Paulo de Futebol. 

 
Descrição: 
Troféu medindo aproximadamente 60,0 cm de altura. 
Confeccionado em alumínio, no sistema de fundição com 
acabamento polido brilhante. 

 
Parte Superior: 
Composto por três estatuetas abraçadas tridimensionalmente 
simbolizando a vitória. 

A estatueta do meio deverá estar com os dois braços erguidos, 

medindo 31 cm de altura, com distância entre os dois braços de 

9,5 cm, tendo cada um dos braços 0,5 cm de comprimento na 

parte de cima e 1,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao 

corpo, com 1,5 cm de espessura na parte de cima por 2,0 cm de 

espessura na parte de baixo junto ao corpo, sendo os 

 



  braços do lado esquerdo e do lado direito com as mesmas 
medidas. No meio dos dois braços uma cabeça em formato de 
triângulo medindo 3,0 cm de altura por 1,5 cm de espessura 
fechando em um ângulo junto ao corpo. Abaixo dos braços relevo 
simulando um tórax, com 2,5 cm de comprimento por 2,0 cm de 
espessura. Abaixo do tórax continuação do corpo com 19,0 cm de 
altura, 2,0 cm de comprimento na parte de cima por 1,5 cm de 
comprimento na parte de baixo, tendo 1,8 cm de espessura na 
parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte de baixo. 
A estatueta do lado esquerdo medindo 31 cm de altura, sendo o 
braço esquerdo curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm 
de espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte 
de baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 
cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 
fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 
triângulo. Abaixo do braço esquerdo, relevo simulando um tórax, 
com 2,3 cm de espessura do lado esquerdo, fechando com 0,5 cm 
de espessura do lado direito, saindo desse lado o braço direito da 
estatueta, acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do 
tórax, a cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 
cm de comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm, na 
parte de baixo com 1,5 cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo 
curvado com 18,0 cm de altura por 3,5 cm de comprimento na 
parte de cima, fechando com 1,0 cm de comprimento na parte de 
baixo com espessura de 1,5 cm. 

A estatueta do lado direito medindo 31 cm de altura, sendo o braço 

direito curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm de 

espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte de 

baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 

cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 

fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 

triângulo. Abaixo do braço direito, relevo simulando um tórax, com 

2,3 cm de espessura do lado direito, fechando com 0,5 cm de 

espessura do lado esquerdo, saindo desse lado o braço esquerdo 

da estatueta, acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do 

tórax, a cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 

cm de comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm na 

parte de baixo com 1,5 cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo 

curvado com 18,0 cm de altura por 3,5 cm de comprimento na 

parte de cima, fechando com 1,0 cm de comprimento na parte de 

baixo com espessura de 1,5 cm. 

 



  Acima dos braços erguidos da estatueta do meio, medalha 
medindo 12 cm de diâmetro e 1,5 cm de espessura, com 
LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER em alto relevo esmaltado em suas cores originais. Os 
braços das estatuetas laterais não encostam na medalha, ficando a 
uma distância de 1,0 cm. 

 
Base Meio: 
O conjunto descrito acima estará fixado sobre uma base dupla em 
MDF, pintado na cor mogno, sendo a primeira base medindo 22,0 
cm de comprimento por 15,0 cm de largura por 2,0 cm de 
espessura. A segunda base medindo 24,0 cm de comprimento por 
17,0 cm de largura por 2,0 cm de espessura. 

 
Parte Inferior: 
Saindo da base dupla superior, dois tubos em alumínio, com 
acabamento polido brilhante e com diâmetro de 4,0 cm por 12 cm 
de altura, tendo os dois tubos em suas extremidades superiores e 
inferiores, duas canoplas confeccionadas em alumínio, 
confeccionada no sistema de repuxo, com 6,0 cm de altura por 4,0 
cm de diâmetro na parte de cima e 8,0 cm de diâmetro na parte de 
baixo com acabamento polido brilhante. 

 
Base Inferior: 
Abaixo das canoplas, base dupla em MDF, pintado na cor mogno, 
medindo a superior 24 cm de comprimento por 17 cm de largura 
por 2,0 cm de espessura e a base inferior medindo 26,0 cm de 
comprimento por 19,0 cm de largura por 3,0 cm de espessura. 
Sobre a base dupla inferior, no meio dos dois tubos, medalha 
medindo 6,0 cm de diâmetro por 1,0 cm de espessura com 
LOGOTIPO DA TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO DE FUTEBOL, 
em alto relevo, circundada pelos dizeres TAÇA CIDADE DE SÃO 
PAULO DE FUTEBOL, esmaltado em suas cores originais. 

 
A frente da Base, acompanhar separadamente, placa de 
gravação com dizeres TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO DE 
FUTEBOL - 3º COLOCADO, BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO 
e os dizeres SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER, medindo 15,0 
cm de comprimento por 3,0 cm de altura, confeccionada em aço 
inox gravada no sistema de foto corrosão. 

 



17 Unidade 
TROFÉU CAMPEÃO DO CIRCUITO ESPORTIVO E PROGRAMA 
DE ESPORTE E MEIO AMBIENTE (PEMA) 

 
Utilizado na premiação para o Campeão de cada modalidade do 
Circuito Esportivo e dos Festivais do Programa de Esporte e Meio 
Ambiente (PEMA). 

 
Descrição: 
Troféu medindo aproximadamente 44,0 cm de altura. 
Confeccionado em alumínio, no sistema de fundição com 
acabamento polido brilhante, na COR OURO. 

 
Composto por três estatuetas abraçadas 
tridimensionalmente simbolizando a vitória. 

 
A estatueta do meio deverá estar com os dois braços erguidos, 
medindo 31 cm de altura, com distância entre os dois braços de 
9,5 cm, tendo cada um dos braços 0,5 cm de comprimento na 
parte de cima e 1,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao 
corpo, com 1,5 cm de espessura na parte de cima por 2,0 cm de 
espessura na parte de baixo junto ao corpo, sendo os braços do 
lado esquerdo e do lado direito com as mesmas medidas. No meio 
dos dois braços uma cabeça em formato de triângulo medindo 3,0 
cm de altura por 1,5 cm de espessura fechando em um ângulo 
junto ao corpo. Abaixo dos braços relevo simulando um tórax, com 
2,5 cm de comprimento por 2,0 cm de espessura. Abaixo do tórax 
continuação do corpo com 19,0 cm de altura, 2,0 cm de 
comprimento na parte de cima por 1,5 cm de comprimento na 
parte de baixo, tendo 1,8 cm de espessura na parte de cima por 
2,0 cm de espessura na parte de baixo. 

 

A estatueta do lado esquerdo medindo 31 cm de altura, sendo o 

braço esquerdo curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm 

de espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte 

de baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 

cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 

fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 

triângulo. Abaixo do braço esquerdo, relevo simulando um tórax, 

com 2,3 cm de espessura do lado esquerdo, fechando com 0,5 cm 

de espessura do lado direito, saindo desse lado o braço direito da 

estatueta, acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do 

tórax, a cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 

cm de comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm, na 

parte de baixo com 1,5 cm de 

 



  espessura. Abaixo do tórax, corpo curvado com 18,0 cm de altura 
por 3,5 cm de comprimento na parte de cima, fechando com 1,0 
cm de comprimento na parte de baixo com espessura de 1,5 cm. 

 
A estatueta do lado direito medindo 31 cm de altura, sendo o braço 
direito curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm de 
espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte de 
baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 
cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 
fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 
triângulo. Abaixo do braço direito, relevo simulando um tórax, com 
2,3 cm de espessura do lado direito, fechando com 0,5 cm de 
espessura do lado esquerdo, saindo desse lado o braço esquerdo 
da estatueta, acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do 
tórax, a cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 
cm de comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm na 
parte de baixo com 1,5 cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo 
curvado com 18,0 cm de altura por 3,5 cm de comprimento na 
parte de cima, fechando com 1,0 cm de comprimento na parte de 
baixo com espessura de 1,5 cm. 
Acima dos braços erguidos da estatueta do meio, medalha 
medindo 12 cm de diâmetro e 1,5 cm de espessura, com 
LOGOTIPO DO CIRCUITO ESPORTIVO ou do E PROGRAMA 
DE ESPORTE E 
MEIO AMBIENTE (PEMA)  em alto relevo esmaltado em suas 
cores originais. Os braços das estatuetas laterais não encostam na 
medalha, ficando a uma distância de 1,0 cm. 

 
Base: 
Base dupla em MDF, pintado na cor mogno, medindo a superior 24 
cm de comprimento por 17 cm de largura por 2,0 cm de espessura 
e a base inferior medindo 26,0 cm de comprimento por 19,0 cm de 
largura por 3,0 cm de espessura. 

 
A frente da Base, acompanhar separadamente, placa de 
gravação com o dizer CAMPEÃO DO CIRCUITO ESPORTIVO ou 
do E PROGRAMA DE ESPORTE E MEIO AMBIENTE (PEMA), 
BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e os dizeres SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER, medindo 15,0 cm de comprimento por 
3,0 cm de altura, confeccionada em aço inox gravada no sistema 
de foto corrosão. 

 

Previsão de contratação por campeonato: 

 



   
Circuito Esportivo: 30 Troféus 
PEMA: 12 Troféus 

 

18 Unidade 
TROFÉU VICE-CAMPEÃO DO CIRCUITO ESPORTIVO E 
PROGRAMA DE ESPORTE E MEIO AMBIENTE (PEMA) 

 
Utilizado na premiação para o Vice-Campeão de cada modalidade 
do Circuito Esportivo e dos Festivais do Programa de Esporte e 
Meio Ambiente (PEMA). 

 
Descrição: 
Troféu medindo aproximadamente 44,0 cm de altura. 
Confeccionado em alumínio, no sistema de fundição com 
acabamento polido brilhante, na COR PRATA. 

 
Composto por três estatuetas abraçadas 
tridimensionalmente simbolizando a vitória. 

 
A estatueta do meio deverá estar com os dois braços erguidos, 
medindo 31 cm de altura, com distância entre os dois braços de 
9,5 cm, tendo cada um dos braços 0,5 cm de comprimento na 
parte de cima e 1,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao 
corpo, com 1,5 cm de espessura na parte de cima por 2,0 cm de 
espessura na parte de baixo junto ao corpo, sendo os braços do 
lado esquerdo e do lado direito com as mesmas medidas. No meio 
dos dois braços uma cabeça em formato de triângulo medindo 3,0 
cm de altura por 1,5 cm de espessura fechando em um ângulo 
junto ao corpo. Abaixo dos braços relevo simulando um tórax, com 
2,5 cm de comprimento por 2,0 cm de espessura. Abaixo do tórax 
continuação do corpo com 19,0 cm de altura, 2,0 cm de 
comprimento na parte de cima por 1,5 cm de comprimento na 
parte de baixo, tendo 1,8 cm de espessura na parte de cima por 
2,0 cm de espessura na parte de baixo. 

 

A estatueta do lado esquerdo medindo 31 cm de altura, sendo o 

braço esquerdo curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm 

de espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte 

de baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 

cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 

fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 

triângulo. Abaixo do braço esquerdo, relevo simulando um tórax, 

com 2,3 cm de espessura do lado esquerdo, fechando com 0,5 cm 

de espessura do lado direito, saindo desse lado o braço direito 

da estatueta 

 



  acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do tórax, a 
cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 cm de 
comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm, na parte de 
baixo com 1,5 cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo curvado 
com 18,0 cm de altura por 3,5 cm de comprimento na parte de 
cima, fechando com 1,0 cm de comprimento na parte de baixo 
com espessura de 1,5 cm. 

 
A estatueta do lado direito medindo 31 cm de altura, sendo o braço 
direito curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm de 
espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte de 
baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 
cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 
fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 
triângulo. Abaixo do braço direito, relevo simulando um tórax, com 
2,3 cm de espessura do lado direito, fechando com 0,5 cm de 
espessura do lado esquerdo, saindo desse lado o braço esquerdo 
da estatueta, acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do 
tórax, a cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 
cm de comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm na 
parte de baixo com 1,5 cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo 
curvado com 18,0 cm de altura por 3,5 cm de comprimento na 
parte de cima, fechando com 1,0 cm de comprimento na parte de 
baixo com espessura de 1,5 cm. 
Acima dos braços erguidos da estatueta do meio, medalha 
medindo 12 cm de diâmetro e 1,5 cm de espessura, com 
LOGOTIPO DO CIRCUITO ESPORTIVO ou do E PROGRAMA 
DE ESPORTE E 
MEIO AMBIENTE (PEMA)  em alto relevo esmaltado em suas 
cores originais. Os braços das estatuetas laterais não encostam na 
medalha, ficando a uma distância de 1,0 cm. 

 
Base: 
Base dupla em MDF, pintado na cor mogno, medindo a superior 24 
cm de comprimento por 17 cm de largura por 2,0 cm de espessura 
e a base inferior medindo 26,0 cm de comprimento por 19,0 cm de 
largura por 3,0 cm de espessura. 

 

A frente da Base, acompanhar separadamente, placa de 

gravação com o dizer VICE CAMPEÃO DO CIRCUITO 

ESPORTIVO ou do PROGRAMA DE ESPORTE E MEIO 

AMBIENTE (PEMA), BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e os 

dizeres SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,  

medindo 15,0 

 

 



  cm de comprimento por 3,0 cm de altura, confeccionada em aço 
inox gravada no sistema de foto corrosão. 

 
Previsão de contratação por campeonato: 

 
Circuito Esportivo: 30 Troféus 
PEMA: 12 Troféus 

 

19 Unidade 
TROFÉU 3º COLOCADO DO CIRCUITO ESPORTIVO E 
PROGRAMA DE ESPORTE E MEIO AMBIENTE (PEMA) 

 
Utilizado na premiação para o 3º de cada modalidade do Circuito 
Esportivo e dos Festivais do Programa de Esporte e Meio 
Ambiente (PEMA). 

 
Descrição: 
Troféu medindo aproximadamente 44,0 cm de altura. 
Confeccionado em alumínio, no sistema de fundição com 
acabamento polido brilhante, na COR BRONZE. 

 
Composto por três estatuetas abraçadas 
tridimensionalmente simbolizando a vitória. 

 
A estatueta do meio deverá estar com os dois braços erguidos, 
medindo 31 cm de altura, com distância entre os dois braços de 
9,5 cm, tendo cada um dos braços 0,5 cm de comprimento na 
parte de cima e 1,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao 
corpo, com 1,5 cm de espessura na parte de cima por 2,0 cm de 
espessura na parte de baixo junto ao corpo, sendo os braços do 
lado esquerdo e do lado direito com as mesmas medidas. No meio 
dos dois braços uma cabeça em formato de triângulo medindo 3,0 
cm de altura por 1,5 cm de espessura fechando em um ângulo 
junto ao corpo. Abaixo dos braços relevo simulando um tórax, com 
2,5 cm de comprimento por 2,0 cm de espessura. Abaixo do tórax 
continuação do corpo com 19,0 cm de altura, 2,0 cm de 
comprimento na parte de cima por 1,5 cm de comprimento na 
parte de baixo, tendo 1,8 cm de espessura na parte de cima por 
2,0 cm de espessura na parte de baixo. 

 

A estatueta do lado esquerdo medindo 31 cm de altura, sendo o 

braço esquerdo curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm 

de espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte 

de baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 

cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao 

corpo, 

 



  fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 
triângulo. Abaixo do braço esquerdo, relevo simulando um tórax, 
com 2,3 cm de espessura do lado esquerdo, fechando com 0,5 cm 
de espessura do lado direito, saindo desse lado o braço direito da 
estatueta, acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do 
tórax, a cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 
cm de comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm, na 
parte de baixo com 1,5 cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo 
curvado com 18,0 cm de altura por 3,5 cm de comprimento na 
parte de cima, fechando com 1,0 cm de comprimento na parte de 
baixo com espessura de 1,5 cm. 

 

A estatueta do lado direito medindo 31 cm de altura, sendo o braço 
direito curvo erguido com 9,0 cm de altura, com 0,5 cm de 
espessura na parte de cima por 2,0 cm de espessura na parte de 
baixo junto ao corpo, com 0,5 cm de comprimento na parte de 
cima por 2,0 cm de comprimento na parte de baixo, junto ao corpo, 
fechando em ângulo na parte da frente da estatueta em forma de 
triângulo. Abaixo do braço direito, relevo simulando um tórax, com 
2,3 cm de espessura do lado direito, fechando com 0,5 cm de 
espessura do lado esquerdo, saindo desse lado o braço esquerdo 
da estatueta, acabando no corpo da estatueta do meio. Acima do 
tórax, a cabeça da estatueta em forma de triângulo medindo 1,5 
cm de comprimento na parte de cima, fechando com 0,5 cm na 
parte de baixo com 1,5 cm de espessura. Abaixo do tórax, corpo 
curvado com 18,0 cm de altura por 3,5 cm de comprimento na 
parte de cima, fechando com 1,0 cm de comprimento na parte de 
baixo com espessura de 1,5 cm. 
Acima dos braços erguidos da estatueta do meio, medalha 
medindo 12 cm de diâmetro e 1,5 cm de espessura, com 
LOGOTIPO DO CIRCUITO ESPORTIVO ou do E PROGRAMA 
DE ESPORTE E 
MEIO AMBIENTE (PEMA)  em alto relevo esmaltado em suas 
cores originais. Os braços das estatuetas laterais não encostam na 
medalha, ficando a uma distância de 1,0 cm. 

 
Base: 
Base dupla em MDF, pintado na cor mogno, medindo a superior 24 
cm de comprimento por 17 cm de largura por 2,0 cm de espessura 
e a base inferior medindo 26,0 cm de comprimento por 19,0 cm de 
largura por 3,0 cm de espessura. 

 



  A frente da Base, acompanhar separadamente, placa de 
gravação com o dizer 3º COLOCADO DO CIRCUITO 
ESPORTIVO ou do PROGRAMA DE ESPORTE E MEIO 
AMBIENTE (PEMA), BRASÃO CIDADE DE SÃO PAULO e os 
dizeres SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
medindo 15,0 
cm de comprimento por 3,0 cm de altura, confeccionada em aço 
inox gravada no sistema de foto corrosão. 

 
Previsão de contratação por campeonato: 

 
Circuito Esportivo: 30 Troféus 
PEMA: 12 Troféus 

 

20 Unidade 
TROFÉU ARTILHEIRO 

 
Troféu em formato de chuteira, confeccionado em plástico 
metalizado dourado, de aproximadamente 20,0 cm de altura total, 
com variação de 1,0 cm para mais ou para menos, composto por: 

 
Base (inferior): 
Retangular, em madeira MDF, laqueada, na cor preta nas 
medidas entre 19,0 cm e 21,0 cm de largura por 17,0 cm e 19,0 
cm de profundidade e 4,0 cm e 6,0 cm de altura. 

 
À frente da Base, acompanhar separadamente, uma plaqueta 
confeccionada em aço inox, fosco, dourado, retangular, medindo 
entre 17,0 cm e 19,0 cm de largura por 2,0 cm e 4,0 cm de altura, 
onde deverá ser impresso, no canto direito o Logotipo da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer em 05 cores – azul, 
vermelho, amarelo, verde e azul escuro, medindo 
aproximadamente 1,0 cm por 1,0 cm. E no canto esquerdo a 
logomarca da competição. No centro deverá conter, em alto 
relevo, a seguinte 
inscrição: ARTILHEIRO NOME DA MODALIDADE – NOME DO 
CAMPEONATO. 

 
Fixado no centro da base, uma peça confeccionada em plástico 
metalizado dourado, em formato de chuteira, sobre uma bola 
(conforme layout), com largura entre 14,0 cm e 16,0 cm e altura 
proporcional. 

 
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO. 

 

21 Unidade 
TROFÉU PARTICIPAÇÃO 

 



  Troféu na COR DOURADA, medindo entre 43 cm e 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” 

 

 
 

2. AMOSTRAS 

2.1. As amostras deverão ser analisadas pela Comissão de Avaliação de Materiais anteriormente à 
homologação do resultado do pregão. 

2.2. As amostras ficam sob posse do Departamento requisitante e do fiscal indicado até o término do 
contrato firmado. 

 

3. EMBALAGEM 

3.1. As medalhas e troféus deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante, protegendo a 
integridade dos materiais durante o transporte e estocagem, com indicação, em língua portuguesa, da 
quantidade em cada embalagem, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. 

 

4. ENTREGA 

4.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue no Departamento de Gestão das Políticas Públicas e 
Programas de Esporte e Lazer (DGPE), sito à Rua Pedro de Toledo, 1651, São Paulo, Capital, no prazo 
de até 20 (vinte) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Fornecimento. 

4.2. Horário de entrega: A combinar no período de segunda-feira a sexta-feira das 9h00 às 12h00 e de 
13h00 às 16h00. 

4.3. Não será aceita justificativa para substituição de materiais e alteração do prazo de entrega 
estipulado. Os materiais que porventura apresentarem falhas, defeitos ou imperfeições serão rejeitados 
e devolvidos para substituição/troca. 



5. PRAZO DE GARANTIA DOS TROFÉUS. 

5.1. A licitante vencedora deverá observar a garantia estabelecida no código de defesa do consumidor 
para a natureza do objeto contratado. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DETENTORA 

6.1. Designar, por escrito, no ato do recebimento da Ordem de Fornecimento, preposto que tenha 
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato. 

6.2. Responder por todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 
acidentária, administrativa, civil e comercial resultantes da celebração do ajuste. 

6.3. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação. 

6.4 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade 
requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade 
relacionada ao cumprimento de suas obrigações. 

6.5. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando se a manter as 
condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração do contrato. 

 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA PMSP/SEME 

Compete à Contratante: 

7.1. Efetuar a programação dos materiais a serem fornecidos pela Detentora; 

7.2. Exercer a fiscalização dos serviços; 

7.3. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 

7.4. Expedir a Ordem de Fornecimento; 

7.5. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas. 
 

8. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

8.1. São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal no 
10.520/02 e demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos no 
Capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/03. 

8.2. Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido 
neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração; garantido o direito prévio de citação e da ampla 
defesa, serão aplicadas: 

8.2.1. Multa no valor de 20% (vinte inteiros por cento) do valor do ajuste se firmado fosse; 



8.2.2. Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 05 (cinco) anos 

com a PMSP, a critério da Administração; 

8.2.3. Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar 

o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto. 

8.3. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de 

comportamento inadequado de seus representantes, der causa a tumultos durante a sessão pública de 

pregão, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a 

proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se 

microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este 

fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nos 

subitens 12.2.1 e 12.2.2, a critério da Administração. 

8.4. Aplicar-se-ão, também as seguintes penalidades: 
 

8.4.1. Multa de 30% (trinta inteiros por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total; 

8.4.2. Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da parcela não executada, por inexecução 

parcial do ajuste; 

8.4.3. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor dos itens não entregues, por dia de atraso, 

limitada a demora a 10 (dez) dias do prazo fixado para entrega; após, multa de 1,0% (hum por cento) 

por dia de atraso, limitada a demora de 20 (vinte) dias do prazo fixado para entrega após se procederá 

a multa equivalente a inexecução total ou parcial do ajuste; 

8.4.4. Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor do produto entregue em desacordo com as 

especificações deste edital, sem prejuízo de sua substituição; 

8.4.5. Multa de 1,0% (um por cento) do valor contratual, por dia, relativo ao não atendimento a 

chamadas nos prazos assinalados durante o prazo de garantia(s), até o máximo de 10 dias; após, 

poderá restar configurada a penalidade de inexecução total do ajuste; 



8.4.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das 

obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula. 

8.5. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis. 

8.6. O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 

apenada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao 

processo executivo. 

8.7. São aplicáveis à presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 

8.666/93, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

 

 
9. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

ITEM Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

01 6.500 
      

02 6.500 
      

03 6.500 
      

04 10.000 
      

05 1.400 
      

06 1.400 
      

07 1.100       

08 1.100 
      

09 01 
      

10 01 
      

11 01 
      

12 144 
      

13 144 
      

14 
  

30 
    

15 
  

30 
    

16 
  

15 
    



17 42 
      

18 42 
      

19 42 
      

20 
  

20 
    

21 100 
 

200 
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