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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 

PROCESSO Nº 236/2022 
 

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei 
8.666/93, lei 14.065/2020 e suas alterações posteriores á despesa abaixo 
especificada. 

 
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de medalhas e troféus de 
recordação, para premiação de eventos culturais, recreativos e educacionais, destinado 
exclusivamente a Secretaria de Cultura do Município de Planalto - PR. Conforme 
abaixo segue: 
 

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 

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 

50 R$ 45,00 R$2.250,00 
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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. 

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 

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 

20 R$ 45,00 R$ 900,00 
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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 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. 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. 

20 R$ 32,00 R$ 640,00 

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 
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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 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 

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 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 

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 

05 R$ 45,00 R$ 225,00 



 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 Página 5 
 

5 

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. 

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 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. 

05 R$ 28,00 R$ 140,00 

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 

10 R$ 28,00 R$ 280,00 
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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 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 3mm dando efeito de 
contorno. 

08 R$ 45,00 R$ 360,00 

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 

08 R$ 28,00 R$ 224,00 
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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. 

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 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 

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 de contorno. 

03 R$ 32,00 R$ 96,00 
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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 “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. 

09 R$ 32,00 R$ 288,00 

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 

09 R$ 28,00 R$ 252,00 
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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. 

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 

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 

02 R$ 32,00 R$ 64,00 
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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. 

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, 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. 

02 R$ 28,00 R$ 56,00 

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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EMPRESA 1 – MARKPRINT COMUNICAÇÕES VISUAL 
CNPJ Nº. 35.182.242/0001-28 

VALOR: R$ 16.375,00 (dezesseis mil trezentos e setenta e cinco reais). 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente 
da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

02930 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.30.00.00.00000 

 

VALOR TOTAL: R$ 16.375,00 (dezesseis mil trezentos e setenta e cinco reais). 

 

PRAZO DE ENTREGA: A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos 

solicitados em até 10 (dez) dias após o recebimento do requerimento de entrega 

emitido pela Secretaria municipal responsável. 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após 

o recebimento com apresentação das respectivas notas fiscais. 

 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

 
Planalto - PR, 03 de agosto de 2022. 

 
 
 

LUIZ CARLOS BONI 
Prefeito Municipal 

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 


