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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal da Cultura do Município de Planalto - PR. 

 

2. OBJETO: 

2.1.  Contratação de empresa visando à aquisição de medalhas e troféus de 

recordação, para premiação de eventos culturais, recreativos e educacionais do 

município de Planalto/PR, conforme necessidade desta secretaria, a fim de atender 

às necessidades da mesma, para aquisição total, durante a vigência do contrato, 

observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos. 

 

3. OBJETIVO/ JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS 

3.1. O objeto desta contratação é em virtude da Secretaria realizar várias atividades 

culturais, educacionais e recreativas oficiais no Município de Planalto que são: 

Festival de Música de Planalto e Planaltchê, atividades recreativas e outras ações 

desenvolvidas pelo Poder Público Municipal em parceria com as Entidades com 

notório reconhecimento da comunidade. 

3.2. O objetivo da realização das atividades promovidas pelas Secretarias é valorizar 

e incentivar a prática cultural, recreativa e educacional, desenvolvendo amplas 

atividades para o pleno desenvolvimento físico, mental, social e principalmente 

hábitos de saúde e educação. Essas iniciativas contribuem para que os munícipes 

possam encontrar diversos momentos de lazer, ponto de encontro e referencia 

cultural e de convivência social, melhorando a eficiência de nossos munícipes que 

representam o Município em atividades locais e regionais.  

3.3. As atividades visam criar por meio de diversas práticas a qualidade de vida e 

aprimoramento técnico para que possamos ter resultados positivos fortalecendo elos 

de desenvolvimento de nossa comunidade. 

3.4. As atividades tem por objetivo apoiar e incentivar as mais variadas formas de 

desenvolvimento cultural, recreativo e educacional do Município que a muitos anos 

vem realizando e ampliando as mesmas.  
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3.5. O valor máximo para o item foi definido através do menor preço obtido de 

orçamentos que foram solicitados e pesquisa no Banco de Preços que seguem em 

anexo a este Termo de Referência. 

3.6. Item 4 da tabela comparativos de valores, temos a empresa do estado da Bahia 

(INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA) com menor valor de R$ 43,27 

em contato com a mesma ela não consegue fornecer o produto com frete grátis, com 

isso será utilizado o segundo maior preço para esse item de R$ 45,00.  

3.7. Responsável pela cotação de preços: 

Dione Junior Helfer. 

4. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

 Dione Junior Helfer. 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

ITEM UN OBJETO QTD PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

01 UN Troféu de 1º lugar para o XVII Canta Planalto, para 
as categorias: estudantil I, II e III, Livre e Gospel. 
Elaborado em chapa MDF, acrílico espelhado, 
acrílico preto e transparente, personalizado com 
elementos musicais de acordo com imagem modelo 
fornecida pela Secretaria Municipal da Cultura, 
recortado a laser, corpo medindo entre 40 cm e 50 
cm de altura, produzido em chapa de MDF com 
espessura entre 4mm e 6mm, com frente em 
acrílico espelhado de espessura entre 4mm e 6mm, 
base em MDF e acrílico com espessura entre 4 mm 
e 6mm, preferencialmente na cor preta e acrílico de 
espessura entre 4 mm e 6 mm no formato oval ou 
quadrado, nas seguintes medidas: largura entre 
20cm a 30cm, profundidade entre 10cm a 20 cm, 
com adesivo contendo logo padrão e respectiva 
colocação. 

05 R$ 60,00 R$ 300,00 

02 UN Troféu de 2º lugar para o XVII Canta Planalto, para 
as categorias: estudantil I, II e III, Livre e Gospel.  
Elaborado em chapa MDF, acrílico espelhado, 
acrílico preto e transparente, personalizado com 
elementos musicais de acordo com imagem modelo 
fornecida pela Secretaria Municipal da Cultura, 
recortado a laser, corpo medindo entre 35 cm e 45 
cm de altura, produzido em chapa de MDF com 
espessura entre 4mm e 6mm, com frente em 
acrílico espelhado de espessura entre 4mm e 6mm, 
base em MDF e acrílico com espessura entre 4 mm 
e 6mm, preferencialmente na cor preta e acrílico de 
espessura entre 4 mm e 6 mm no formato oval ou 
quadrado, nas seguintes medidas: largura entre 
20cm a 30cm, profundidade entre 10cm a 20 cm, 
com adesivo contendo logo padrão e respectiva 
colocação. 

05 R$ 55,00 R$ 275,00 



 

 MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº  76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100  – Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

3 

 

03 UN Troféu de 3º lugar para o XVII Canta Planalto, para 
as categorias: estudantil I, II e III, Livre e Gospel.  
Elaborado em chapa MDF, acrílico espelhado, 
acrílico preto e transparente, personalizado com 
elementos musicais de acordo com imagem modelo 
fornecida pela Secretaria Municipal da Cultura, 
recortado a laser, corpo medindo entre 30 cm e 35 
cm de altura, produzido em chapa de MDF com 
espessura entre 4mm e 6mm, com frente em 
acrílico espelhado de espessura entre 4mm e 6mm, 
base em MDF e acrílico com espessura entre 4 mm 
e 6mm, preferencialmente na cor preta e acrílico de 
espessura entre 4 mm e 6 mm no formato oval ou 
quadrado, nas seguintes medidas: largura entre 
20cm a 30cm, profundidade entre 10cm a 20 cm, 
com adesivo contendo logo padrão e respectiva 
colocação. 

05 R$ 50,00 R$ 250,00 

04 UN Troféu de 4º lugar e agradecimento especial para o 
XVI Canta Planalto, para as categorias: estudantil I, 
II e III, Livre e Gospel.  Elaborado em chapa MDF, 
acrílico espelhado, acrílico preto e transparente, 
personalizado com elementos musicais de acordo 
com imagem modelo fornecida pela Secretaria 
Municipal da Cultura, recortado a laser, corpo 
medindo entre 25 cm e 28 cm de altura, produzido 
em chapa de MDF com espessura entre 4mm e 
6mm, com frente em acrílico espelhado de 
espessura entre 4mm e 6mm, base em MDF e 
acrílico com espessura entre 4 mm e 6mm, 
preferencialmente na cor preta e acrílico de 
espessura entre 4 mm e 6 mm no formato oval ou 
quadrado, nas seguintes medidas: largura entre 
20cm a 30cm, profundidade entre 10cm a 20 cm, 
com adesivo contendo logo padrão e respectiva 
colocação. 

50 R$ 45,00 R$2.250,00 

05 UN Troféu de 5º lugar para o XVI Canta Planalto, para 
as categorias: estudantil I, II e III, Livre e Gospel.  
Elaborado em chapa MDF, acrílico espelhado, 
acrílico preto e transparente, personalizado com 
elementos musicais de acordo com imagem modelo 
fornecida pela Secretaria Municipal da Cultura, 
recortado a laser, corpo medindo entre 30 cm e 35 
cm de altura, produzido em chapa de MDF com 
espessura entre 4mm e 6mm, com frente em 
acrílico espelhado de espessura entre 4mm e 6mm, 
base em MDF e acrílico com espessura entre 4 mm 
e 6mm, preferencialmente na cor preta e acrílico de 
espessura entre 4 mm e 6 mm no formato oval ou 
quadrado, nas seguintes medidas: largura entre 
20cm a 30cm, profundidade entre 10cm a 20 cm, 
com adesivo contendo logo padrão e respectiva 
colocação. 

05 R$ 50,00 R$ 250,00 

06 UN Medalhas de participação em MDF com espessura 
entre 3mm e 6mm na cor preta com medidas 
aproximadas de  9cm x 5cm, com cordão de 
espessura entre 10mm a 20mm, de 35cm a 40cm 
de comprimento, em tecido poliéster ou similar e 
presilha de metal para fechamento. Com adesivo 
seguindo modelo de logo padrão do evento e 
respectiva colocação. 

300 R$ 8,00 R$2.400,00 
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07 UN Troféu de 1º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Danças Tradicionais e melhor entrada 
de Palco, com medida total de 50x45cm conforme 
modelo solicitado pela Secretaria Municipal de 
Cultura. Contendo as seguintes informações: logo 
do município de Planalto medindo 12x9cm, gravado 
com tinta branca a laser na parte azul do troféu, 
logo do CTG gravado a laser com medidas 
aproximadas de 13x2cm, data do evento gravada a 
laser com medidas de 4,5x2,5cm. Nome do evento 
“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
26x8cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 6x6cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 26x6cm. 
Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 6x5cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 20x12cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 
3mm dando efeito de contorno. 

20 R$ 58,00 R$1.160,00 

08 UN Troféu de 2º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Danças Tradicionais e melhor entrada 
de Palco, com medida total de 40x32cm conforme 
modelo solicitado pela Secretaria Municipal de 
Cultura. Contendo as seguintes informações: logo 
do município de Planalto medindo 10x7cm, gravado 
com tinta branca a laser na parte azul do troféu, 
logo do CTG gravado a laser com medidas 
aproximadas de 10x1,5cm, data do evento gravada 
a laser com medidas de 3,5x2cm. Nome do evento 
“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
22x5cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 5x5cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 22x4cm. 
Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 5x4cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 20x12cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 
3mm dando efeito de contorno. 

20 R$ 45,00 R$ 900,00 

09 UN Troféu de 3º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Danças Tradicionais e melhor entrada 
de Palco, com medida total de 30x22cm conforme 
modelo solicitado pela Secretaria Municipal de 
Cultura. Contendo as seguintes informações: logo 
do município de Planalto medindo 8x6cm, gravado 
com tinta branca a laser na parte azul do troféu, 
logo do CTG gravado a laser com medidas 
aproximadas de 8x1,5cm, data do evento gravada a 
laser com medidas de 3x1,5cm. Nome do evento 
“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
18x4cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 4x4cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 18x3cm. 

20 R$ 32,00 R$ 640,00 
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Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 4x3cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 18x10cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 
3mm dando efeito de contorno. 

10 UN Troféu de Participação para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Danças Tradicionais na categoria pré-
mirim, com medida total de 30x22cm conforme 
modelo solicitado pela Secretaria Municipal de 
Cultura.  Contendo as seguintes informações: logo 
do município de Planalto medindo 8x6cm, gravado 
com tinta branca a laser na parte azul do troféu, 
logo do CTG gravado a laser com medidas 
aproximadas de 8x1,5cm, data do evento gravada a 
laser com medidas de 3x1,5cm. Nome do evento 
“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
18x4cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 4x4cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 18x3cm. 
Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 4x3cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 18x10cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 
3mm dando efeito de contorno. 

10 R$ 32,00 R$ 320,00 

11 UN Troféu de 1º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Danças Gaúchas de Salão – peão e 
prenda nas categorias DGS: veterano, adulto, 
juvenil e mirim com medida total de 40x32cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura. Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 10x7cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 10x1,5cm, data 
do evento gravada a laser com medidas de 
3,5x2cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto 
relevo produzido em MDF 3mm na cor branca e 
recorte a laser no tamanho de 22x5cm, data 
gravada a laser e bandeira em adesivo com medida 
de 5x5cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 22x4cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 5x4cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 20x12cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

08 R$ 45,00 R$ 360,00 

12 UN Troféu de 2º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Danças Gaúchas de Salão – peão e 
prenda nas categorias DGS: veterano, adulto, 
juvenil e mirim com medida total de 30x22cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura.  Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 

08 R$ 32,00 R$ 256,00 
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medindo 8x6cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 8x1,5cm, data 
do evento gravada a laser com medidas de 
3x1,5cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto 
relevo produzido em MDF 3mm na cor branca e 
recorte a laser no tamanho de 18x4cm, data 
gravada a laser e bandeira em adesivo com medida 
de 4x4cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 18x3cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 4x3cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 18x10cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

13 UN Troféu de 3º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Danças Gaúchas de Salão – peão e 
prenda nas categorias DGS: veterano, adulto, 
juvenil e mirim com medida total de 20x15cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura. Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 6x4cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 6x1cm, data do 
evento gravada a laser com medidas de 2x1cm. 
Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto relevo 
produzido em MDF 3mm na cor branca e recorte a 
laser no tamanho de 16x3cm, data gravada a laser 
e bandeira em adesivo com medida de 3x3cm, 
discriminação das categorias e respectiva 
colocação gravadas a laser com pintura na cor 
branca e medidas de 16x2cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 16x8cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

08 R$ 28,00 R$ 224,00 

14 UN Troféu de Participação para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Danças Gaúchas de Salão – peão e 
prenda na categoria pré-mirim e xiru com medida 
total de 20x15cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura.  Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 6x4cm, gravado com tinta branca 
a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 
6x1cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 2x1cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” 
em alto relevo produzido em MDF 3mm na cor 
branca e recorte a laser no tamanho de 16x3cm, 
data gravada a laser e bandeira em adesivo com 
medida de 3x3cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 16x2cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm na cor 

20 R$ 28,00 R$ 560,00 
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branca medindo 16x8cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

15 UN Troféu de 1º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Chula nas categorias: mirim, vaqueano, 
juvenil, veterano e adulto com medida total de 
40x32cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura. Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 10x7cm, gravado com tinta 
branca a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 
10x1,5cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 3,5x2cm. Nome do evento 
“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
22x5cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 5x5cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 22x4cm. 
Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 5x4cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 20x12cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 
3mm dando efeito de contorno. 

05 R$ 45,00 R$ 225,00 

16 UN Troféu de 2º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Chula nas categorias: mirim, vaqueano, 
juvenil, veterano e adulto com medida total de 
30x22cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura.  Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 8x6cm, gravado com tinta branca 
a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 
8x1,5cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 3x1,5cm. Nome do evento 
“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
18x4cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 4x4cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 18x3cm. 
Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 4x3cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 18x10cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 
3mm dando efeito de contorno. 

05 R$ 32,00 R$ 160,00 

17 UN Troféu de 3º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Chula nas categorias: mirim, vaqueano, 
juvenil, veterano e adulto com medida total de 
20x15cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura.  Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 6x4cm, gravado com tinta branca 
a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 

05 R$ 28,00 R$ 140,00 
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6x1cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 2x1cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” 
em alto relevo produzido em MDF 3mm na cor 
branca e recorte a laser no tamanho de 16x3cm, 
data gravada a laser e bandeira em adesivo com 
medida de 3x3cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 16x2cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 16x8cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

18 UN Troféu de Participação para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Chula nas categorias: pré-mirim e xiru 
com medida total de 20x15cm conforme modelo 
solicitado pela Secretaria Municipal de Cultura.  
Contendo as seguintes informações: logo do 
município de Planalto medindo 6x4cm, gravado 
com tinta branca a laser na parte azul do troféu, 
logo do CTG gravado a laser com medidas 
aproximadas de 6x1cm, data do evento gravada a 
laser com medidas de 2x1cm. Nome do evento 
“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
16x3cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 3x3cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 16x2cm. 
Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 16x8cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 
3mm dando efeito de contorno. 

10 R$ 28,00 R$ 280,00 

19 UN Troféu de 1º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Declamação nas categorias: prenda e 
peão juvenil, prenda e peão veterano, prenda e 
peão adulto, prenda e peão mirim com medida total 
de 40x32cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura. Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 10x7cm, gravado com tinta 
branca a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 
10x1,5cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 3,5x2cm. Nome do evento 
“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
22x5cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 5x5cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 22x4cm. 
Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 5x4cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 20x12cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 

08 R$ 45,00 R$ 360,00 
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3mm dando efeito de contorno. 

20 UN Troféu de 2º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Declamação nas categorias: prenda e 
peão juvenil, prenda e peão veterano, prenda e 
peão adulto, prenda e peão mirim com medida total 
de 30x22cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura.  Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 8x6cm, gravado com tinta branca 
a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 
8x1,5cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 3x1,5cm. Nome do evento 
“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
18x4cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 4x4cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 18x3cm. 
Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 4x3cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 18x10cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 
3mm dando efeito de contorno. 

08 R$ 32,00 R$ 256,00 

21 UN Troféu de 3º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Declamação nas categorias: prenda e 
peão juvenil, prenda e peão veterano, prenda e 
peão adulto, prenda e peão mirim com medida total 
de 20x15cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura.  Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 6x4cm, gravado com tinta branca 
a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 
6x1cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 2x1cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” 
em alto relevo produzido em MDF 3mm na cor 
branca e recorte a laser no tamanho de 16x3cm, 
data gravada a laser e bandeira em adesivo com 
medida de 3x3cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 16x2cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 16x8cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

08 R$ 28,00 R$ 224,00 

22 UN Troféu de Participação para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Declamação nas categorias: prenda e 
peão pré-mirim, prenda e peão xiru com medida 
total de 20x15cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura.  Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 6x4cm, gravado com tinta branca 
a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 

20 R$ 28,00 R$ 560,00 
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6x1cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 2x1cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” 
em alto relevo produzido em MDF 3mm na cor 
branca e recorte a laser no tamanho de 16x3cm, 
data gravada a laser e bandeira em adesivo com 
medida de 3x3cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 16x2cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 16x8cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

23 UN Troféu de 1º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Causo nas categorias: infanto-juvenil, 
adulto e veterano com medida total de 40x32cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura. Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 10x7cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 10x1,5cm, data 
do evento gravada a laser com medidas de 
3,5x2cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto 
relevo produzido em MDF 3mm na cor branca e 
recorte a laser no tamanho de 22x5cm, data 
gravada a laser e bandeira em adesivo com medida 
de 5x5cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 22x4cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 5x4cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 20x12cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

03 R$ 45,00 R$ 135,00 

24 UN Troféu de 2º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Causo nas categorias: infanto-juvenil, 
adulto e veterano com medida total de 30x22cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura.  Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 8x6cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 8x1,5cm, data 
do evento gravada a laser com medidas de 
3x1,5cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto 
relevo produzido em MDF 3mm na cor branca e 
recorte a laser no tamanho de 18x4cm, data 
gravada a laser e bandeira em adesivo com medida 
de 4x4cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 18x3cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 4x3cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 18x10cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 

03 R$ 32,00 R$ 96,00 



 

 MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº  76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100  – Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

11 

 

de contorno. 

25 UN Troféu de 3º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Causo nas categorias: infanto-juvenil, 
adulto e veterano com medida total de 20x15cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura.  Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 6x4cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 6x1cm, data do 
evento gravada a laser com medidas de 2x1cm. 
Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto relevo 
produzido em MDF 3mm na cor branca e recorte a 
laser no tamanho de 16x3cm, data gravada a laser 
e bandeira em adesivo com medida de 3x3cm, 
discriminação das categorias e respectiva 
colocação gravadas a laser com pintura na cor 
branca e medidas de 16x2cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 16x8cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

03 R$ 28,00 R$ 84,00 

26 UN Troféu de 1º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Música nas categorias: intérprete 
solista e conjunto vocal com medida total de 
40x32cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura. Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 10x7cm, gravado com tinta 
branca a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 
10x1,5cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 3,5x2cm. Nome do evento 
“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
22x5cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 5x5cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 22x4cm. 
Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 5x4cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 20x12cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 
3mm dando efeito de contorno. 

09 R$ 45,00 R$ 405,00 

27 UN Troféu de 2º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Música nas categorias: intérprete 
solista e conjunto vocal com medida total de 
30x22cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura.  Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 8x6cm, gravado com tinta branca 
a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 
8x1,5cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 3x1,5cm. Nome do evento 

09 R$ 32,00 R$ 288,00 
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“3ºPlanaltchê” em alto relevo produzido em MDF 
3mm na cor branca e recorte a laser no tamanho de 
18x4cm, data gravada a laser e bandeira em 
adesivo com medida de 4x4cm, discriminação das 
categorias e respectiva colocação gravadas a laser 
com pintura na cor branca e medidas de 18x3cm. 
Símbolo representando a categoria em acrílico 
espelhado medindo 4x3cm, pedestal em MDF 6mm 
na cor branca medindo 18x10cm. Frente do troféu 
em três cores: azul na parte central, amarelo a 
esquerda e branco a direita, todas em MDF 
produzidas já na cor e coladas sobre MDF preto 
3mm dando efeito de contorno. 

28 UN Troféu de 3º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Música nas categorias: intérprete 
solista e conjunto vocal com medida total de 
20x15cm conforme modelo solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura.  Contendo as 
seguintes informações: logo do município de 
Planalto medindo 6x4cm, gravado com tinta branca 
a laser na parte azul do troféu, logo do CTG 
gravado a laser com medidas aproximadas de 
6x1cm, data do evento gravada a laser com 
medidas de 2x1cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” 
em alto relevo produzido em MDF 3mm na cor 
branca e recorte a laser no tamanho de 16x3cm, 
data gravada a laser e bandeira em adesivo com 
medida de 3x3cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 16x2cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 16x8cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

09 R$ 28,00 R$ 252,00 

29 UN Troféu de Participação para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade Música na categoria intérprete solista 
pré-mirim e xiru com medida total de 20x15cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura.  Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 6x4cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 6x1cm, data do 
evento gravada a laser com medidas de 2x1cm. 
Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto relevo 
produzido em MDF 3mm na cor branca e recorte a 
laser no tamanho de 16x3cm, data gravada a laser 
e bandeira em adesivo com medida de 3x3cm, 
discriminação das categorias e respectiva 
colocação gravadas a laser com pintura na cor 
branca e medidas de 16x2cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 16x8cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

20 R$ 28,00 R$ 560,00 
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30 UN Troféu de 1º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade TROVA nas categorias: mi maior de 
gavetão e martelo com medida total de 40x32cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura. Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 10x7cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 10x1,5cm, data 
do evento gravada a laser com medidas de 
3,5x2cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto 
relevo produzido em MDF 3mm na cor branca e 
recorte a laser no tamanho de 22x5cm, data 
gravada a laser e bandeira em adesivo com medida 
de 5x5cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 22x4cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 5x4cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 20x12cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

02 R$ 45,00 R$ 90,00 

31 UN Troféu de 2º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade TROVA nas categorias: mi maior de 
gavetão e martelo com medida total de 30x22cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura.  Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 8x6cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 8x1,5cm, data 
do evento gravada a laser com medidas de 
3x1,5cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto 
relevo produzido em MDF 3mm na cor branca e 
recorte a laser no tamanho de 18x4cm, data 
gravada a laser e bandeira em adesivo com medida 
de 4x4cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 18x3cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 4x3cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 18x10cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

02 R$ 32,00 R$ 64,00 

32 UN Troféu de 3º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade TROVA nas categorias: mi maior de 
gavetão e martelo com medida total de 20x15cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura.  Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 6x4cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 6x1cm, data do 
evento gravada a laser com medidas de 2x1cm. 
Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto relevo 
produzido em MDF 3mm na cor branca e recorte a 
laser no tamanho de 16x3cm, data gravada a laser 
e bandeira em adesivo com medida de 3x3cm, 

02 R$ 28,00 R$ 56,00 
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discriminação das categorias e respectiva 
colocação gravadas a laser com pintura na cor 
branca e medidas de 16x2cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 16x8cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

33 UN Troféu de 1º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade INSTRUMENTAL nas categorias: gaita 
piano, gaita de botão, violão, conjunto instrumental, 
viola e gaita de boca com medida total de 40x32cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura. Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 10x7cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 10x1,5cm, data 
do evento gravada a laser com medidas de 
3,5x2cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto 
relevo produzido em MDF 3mm na cor branca e 
recorte a laser no tamanho de 22x5cm, data 
gravada a laser e bandeira em adesivo com medida 
de 5x5cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 22x4cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 5x4cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 20x12cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

19 R$ 45,00 R$ 855,00 

34 UN Troféu de 2º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade INSTRUMENTAL nas categorias: gaita 
piano, gaita de botão, violão, conjunto instrumental, 
viola e gaita de boca com medida total de 30x22cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura.  Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 8x6cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 8x1,5cm, data 
do evento gravada a laser com medidas de 
3x1,5cm. Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto 
relevo produzido em MDF 3mm na cor branca e 
recorte a laser no tamanho de 18x4cm, data 
gravada a laser e bandeira em adesivo com medida 
de 4x4cm, discriminação das categorias e 
respectiva colocação gravadas a laser com pintura 
na cor branca e medidas de 18x3cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 4x3cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 18x10cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

19 R$ 32,00 R$ 608,00 
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O valor máximo estimado para a contratação é de R$ 16.375,00 (dezesseis mil 

trezentos e setenta e cinco reais). 

 

 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1.   A empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos solicitados em até 10 

(dez) dias após o recebimento da solicitação formal emitida pela Secretaria Municipal 

interessada.  

6.2.   O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Discriminação das peças a serem adquiridas; 

c) Local onde serão entregues as peças; 

d) Prazo para entrega do material; 

e) Quantidade e medidas do material, quando for o caso; 

f) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

35 UN Troféu de 3º lugar para o 3º Planaltchê, para a 
modalidade INSTRUMENTAL nas categorias: gaita 
piano, gaita de botão, violão, conjunto instrumental, 
viola e gaita de boca com medida total de 20x15cm 
conforme modelo solicitado pela Secretaria 
Municipal de Cultura.  Contendo as seguintes 
informações: logo do município de Planalto 
medindo 6x4cm, gravado com tinta branca a laser 
na parte azul do troféu, logo do CTG gravado a 
laser com medidas aproximadas de 6x1cm, data do 
evento gravada a laser com medidas de 2x1cm. 
Nome do evento “3ºPlanaltchê” em alto relevo 
produzido em MDF 3mm na cor branca e recorte a 
laser no tamanho de 16x3cm, data gravada a laser 
e bandeira em adesivo com medida de 3x3cm, 
discriminação das categorias e respectiva 
colocação gravadas a laser com pintura na cor 
branca e medidas de 16x2cm. Símbolo 
representando a categoria em acrílico espelhado 
medindo 3x2cm, pedestal em MDF 6mm na cor 
branca medindo 16x8cm. Frente do troféu em três 
cores: azul na parte central, amarelo a esquerda e 
branco a direita, todas em MDF produzidas já na 
cor e coladas sobre MDF preto 3mm dando efeito 
de contorno. 

19 R$ 28,00 R$ 532,00 
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6.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que 

verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa 

vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota ou requisição de empenho. 

6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos produtos e a prestação dos 

serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as 

informações previstas no subitem 6.2. 

a) A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou 

penalização para a empresa vencedora do certame. 

6.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 

responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 

6.6. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de 

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos. 

6.7. .As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos 

bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no 

Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, 

permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada 

e avaliada pela Secretaria de Administração desta municipalidade. 

 

TABELA COMPARATIVA DE VALORES 

 

Item Quant. SUDOESTE 
PERSONALIZADOS 

PERSONALIZE 
CORTE E 

UZINAGEM 

MARKPRINT BANCO DE 
PREÇOS 

Total do orçamento 
com menor preço   

1 5  
UNID 

62,00 64,00 60,00 72,80 300,00 

2 05 
 UNID 

57,00 59,00 55,00 64,19 275,00 

3 05 
UNID 

52,00 54,00 50,00 52,67 250,00 

4 50 
UNID 

47,00 49,00 45,00 43,27 2.250,00 

5 05 
UNID 

52,00 54,00 50,00 52,67 250,00 

6 300 
UNID 

9,00 10,00 8,00  2.400,00 
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7 20  
UNID 

60,00 61,00 58,00 72,80 1.160,00 

8 20 
UNID 

47,00 49,00 45,00 76,42 900,00 

9 20 
UNID 

35,00 37,00 32,00 52,67 640,00 

10 10 
UNID 

35,00 37,00 32,00 52,67 320,00 

11 08 
UNID 

47,00 49,00 45,00 76,42 360,00 

12 08 
UNID 

35,00 37,00 32,00 52,67 256,00 

13 08  
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 224,00 

14 20 
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 560,00 

15 05 
UNID 

47,00 49,00 45,00 76,42 225,00 

16 05 
UNID 

35,00 37,00 32,00 52,67 160,00 

17 05 
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 140,00 

18 10 
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 280,00 

19 08 
UNID 

47,00 49,00 45,00 76,42 360,00 

20 08 
UNID 

35,00 37,00 32,00 52,67 256,00 

21 08 
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 224,00 

22 20 
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 560,00 

23 03 
UNID 

47,00 49,00 45,00 76,42 135,00 

24 03 
UNID 

35,00 37,00 32,00 52,67 96,00 

25 03 
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 84,00 

26 09 
UNID 

47,00 49,00 45,00 76,42 405,00 

27 09 
UNID 

35,00 37,00 32,00 52,67 288,00 

28 09 
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 252,00 

29 20 
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 560,00 

30 02 
UNID 

47,00 49,00 45,00 76,42 90,00 

31 02 
UNID 

35,00 37,00 32,00 52,67 64,00 

32 02 
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 56,00 

33 19 
UNID 

47,00 49,00 45,00 76,42 855,00 

34 19 
UNID 

35,00 37,00 32,00 52,67 608,00 
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35 19 
UNID 

30,00 32,00 28,00 79,00 532,00 

      TOTAL: 
R$ 16.375,00 

 

 

Planalto – PR, 22 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Dione Junior Helfer 

Secretário Municipal de Cultura 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal 


