RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2017
O MUNICÍPIO DE GRAMADO(RS), em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que o Edital do Pregão Presencial
N.º
16/2017, cujo objeto é aquisição de troféus e medalhas para premiação dos eventos
esportivos realizados pelo Município, sofreu as seguintes RETIFICAÇÕES:
a) O Anexo 07 – Projeto Básico passará a ter a seguinte redação:

ANEXO 07
MEMORIAL DESCRITIVO
MEDALHAS
Descrição de medalha fundida – 10CM
Medalha com projeto personalizado para cada evento específico, de cunho cultural ou
esportivo, pra atendimento dos interesses do Município de Gramado. O material utilizado
deverá ser em ZAMAC (zinco, cobre e magnésio) fundido por centrifugação, com emprego de
liga metálica misto de baixo ponto de fusão.
As faces da medalha possuem detalhes em alto e baixo relevo formando um único corpo, nas
dimensões, forma, conteúdo e detalhamento de acordo com o modelo proposto. O peso
mínimo é de 75 gramas, a área mínima 10CM e a espessura de 5MM.
O anverso recebe o cunho do brasão do Município de Gramado em 3D e o verso é composto
de uma cavidade contornada com aplique de adesivo com resina de cobertura com diâmetro
de 9CM.
Fita especial acetinada com sublimação com face dupla, largura 3,5CM e comprimento de
90cm, arte com a logomarca da SMEL Gramado e efeitos gradientes especiais.

TROFÉUS
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Troféu com projeto personalizado para cada evento específico, de cunho cultural ou esportivo,
para atender a Prefeitura de Gramado/RS. A base do troféu é em MDF, com superfície plana e
formato quadrado, tendo área e espessura mínimas de acordo com os tamanhos dos troféus.
O acabamento é em pintura com tinta automotiva aplicada sobre camada seladora
devidamente lixada e isenta de imperfeições.
Em composição com esta base, no sentido vertical, é posicionado um adesivo em vinil
contendo a caracterização da premiação com indicação da modalidade, categoria,
classificação e outros.
Todos os elementos têm o corpo e a superfície com relevos, contornos, detalhes vazados e
outros elementos decorativos complementares personalizados e em conformidade com as
logomarcas e demais caracteres gráficos relativos ao evento, formando uma unidade ímpar,
harmônica e equilibrada.
Na parte superior acima da base, uma peça em madeira MDF fixada no corpo do troféu,
juntamente uma peça em fundição com pintura automotiva nas cores do Brasão da Cidade.
Ao centro com formato sinuoso uma peça em madeira MDF, na parte frontal sobre posta um
acrílico transparente contendo dois afastadores em acrílico, a impressão será em adesivo vinil
contando a logomarca e espaço para nome do evento em tons de degrade.
Ao término do troféu formando um círculo a um espaço para impressão das modalidades.
Estes troféus têm a disponibilidade nos tamanhos de:
30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm
Para os troféus em maior proporção são fixados canos em inox para sustentação das bases
em MDF.
b) As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.
Gramado, 10 de Maio de 2017.

JOÃO ALFREDO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Prefeito Municipal
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