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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2019 
 
NOVA DATA DE ABERTURA  
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Complementar nº. 
123/2006 e Lei Complementar 147/2014, para prestação de serviços de dedetização e desratização  de pragas, incluindo 
todos os materiais de consumo - produtos necessários, junto aos imóveis que abrigam as instalações públicas 
municipais. 
  
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira designada pela Portaria nº. 143/2019, TORNA 
PÚBLICO aos interessados a nova data de abertura da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 49/2019, prevista para 
o dia 05/05/2019, às 13:30(treze horas e trinta minutos): 
 
NOVA DATA DE ABERTURA, entrega dos documentos para CREDENCIAMENTO, da DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e dos ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS e de 
HABILITAÇÃO fica marcada para: 13/05/2019 (treze dias de maio de 2019) às 09:30 (nove horas e trinta minutos) – 
Departamento de Licitações – Prefeitura Municipal de Ipiranga: Rua XV de Novembro, nº. 545, Centro, Cep 84450-000. 
 
A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á às 09:30 (nove horas e trinta minutos), da 
mesma data, no endereço retro mencionado, após credenciamento de interessadas. 
 
O edital completo com seus anexos, adendos, alterações, encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima 
e site: www.ipiranga.pr.gov.br. 
 
Demais informações: e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br e Fax: 0xx42 3242-1222. 
 
Ipiranga-PR, em 24 de abril de 2019. 

 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira 
 
 
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA 
 

RESOLUÇÃO nº 09 /2019 
 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA – PR, no uso de 
suas atribuições e considerando a plenária 316/2019,  realizada no dia 16/04/2019,  
 

DELIBERA 
 

Art.1º - A CRIAÇÃO de uma Comissão  Especial  encarregada por regulamentar e coordenar todo o processo 
de escolha dos conselheiros tutelares. 

Art. 2º- A comissão fica composta pelos seguintes membros:  
- Representantes governamentais Elediane Lachinski Silva e Emanuelly Joana Franco de Almeida 

Kosman; 
- Representantes não governamentais: Charles Alex Oliveira e Luciane Maria Cominesi 

 
 
                                       Ipiranga,  25 de abril de   2019 

Atenciosamente 
 

 
 
                                                                Emanuelly  Joana Franco de Almeida Kosman 

Presidente do CMDCA 
 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

   

PORTARIA Nº 162 
De 25 de abril de 2019 

 
 

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei 
Orgânica do Município em seu artigo 69 Inciso XI e, 
Considerando o requerimento do servidor protocolado no Departamento de Recursos Humanos, 

 
RESOLVE 
 
Conceder a servidora JAQUELINE MOREIRA ALMEIDA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, o Adicional 
Quinquênio de mais 05% (cinco por cento) sobre os vencimentos básicos, referente ao 2° Padrão por ter completado 10 
(dez) anos de efetivo serviço nesta Municipalidade, com admissão em 24/03/2009. 

 
    

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 116/2018 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 
Nº. 83/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 54/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E ELEANDRO ACHILES 
DALAZOANA, TENDO COM OBJETO  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES PARA 
REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :  
Constitui objeto deste termo, Contratação de empresa para fornecimento de mudas de flores para revitalização das áreas verdes e 
praças do município., de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I: Lote nº 01 do Edital de Pregão Presencial nº. 54/ 
2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO: 
Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Pregão Presencial acima citado e 
devidamente homologado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 
De acordo com o Artigo 57, da Lei nº. 8666/93, fica a vigência prorrogada até a data de 12/08/2019 (doze de agosto de dois mil e 
dezenove). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 12/04/2018, não atingidas 
pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
Ipiranga-PR, aos 12 de abril de 2019. 
 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

  (Contratante) 
 

ELEANDRO ACHILES DALAZOANA 
Eleandro Achiles Dalazoana  
(Contratada) 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 116/2018 

 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 
Nº. 83/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 54/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E ELEANDRO ACHILES 
DALAZOANA, TENDO COM OBJETO  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES PARA 
REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :  
Constitui objeto deste termo, Contratação de empresa para fornecimento de mudas de flores para revitalização das áreas verdes e 
praças do município., de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I: Lote nº 01 do Edital de Pregão Presencial nº. 54/ 
2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Fundamenta-se o presente termo na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Pregão Presencial acima citado e 
devidamente homologado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
De acordo com o Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8666/93, fica acrescido ao valor inicial do contrato R$ 6.000,00 (seis mil reais),  para 
a execução do objeto contratado pela CONTRATADA à CONTRATANTE, na forma das especificações seguintes: 
 
LOTE: 1 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Mudas de flores para jardim: variedade amor perfeito, bandeja com 15 
unidades. 

CX 125 R$ 12,00 1500,00 

2 Mudas de flores para jardinagem, bandeja com 15 unidades, variedade: 
Maria Sem Vergonha 

CX 125 R$ 12,00 1500,00 

3 Mudas de flores para jardim: variedade tagete caixa com 15 mudas CX 125 R$ 12,00 1500,00 
4 Mudas de flores para jardim: variedade salvia, bandeja com 15 unidades. CX 125 R$ 12,00 1500,00 
    TOTAL: 6.000,00 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
As despesas com a execução do presente termo será efetuada na seguinte dotação: 
 
ATIVIDADES DE GESTÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

06.001.15.451.0009.2019-81-3.3.90.30.00.00.01000 
06.001.15.451.0009.2019-434-3.3.90.30.00.00.01510 
06.001.15.451.0009.2019-80-3.3.90.30.00.00.01510 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 12/04/2018, não atingidas 
pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
   
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
Ipiranga - PR, 12 de abril de 2019. 
 
CONTRATANTE: 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 
CONTRATADA: 
ELEANDRO ACHILES DALAZOANA 
Eleandro Achiles Dalazoana 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
A pregoeira, ELIANE GOTTEMS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente 
a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 
 
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Processo nº 99/2019 
b) Licitação nº:            37/2019 
c) Modalidade:            Pregão 
d) Data Adjudicação 23/04/2019 
e) Objeto da 
Licitação: 

Seleção e contratação de empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei 
Complementar nº. 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, para fornecimento de materiais 
esportivos, confecções e premiações em atendimento à Secretaria de Esportes e Lazer. 

 
 
FORNECEDOR: BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME - CNPJ: 20.510.631/0001-68 
Valor Total do Fornecedor: 29.520,30 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte reais e trinta centavos). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 14.439,60 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos). 

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

31 Medalha fundida em liga metálica de zamac metalizada 
na cor dourada com tamanho de 70 mm de diâmetro 
personalizada com adesivo resinado contendo dados do 
evento, espessura mínima de 3mm, com fita sublimada 
personalizada com 2,5 cm de largura e 80cm de 
comprimento. 

VITORIA UN 630 R$ 
7,64 

R$ 
4.813,20 

32 Medalha fundida em liga metálica de zamac metalizada 
na cor prata com tamanho de 70 mm de diâmetro 
personalizada com adesivo resinado contendo dados do 
evento, espessura mínima de 3mm, com fita sublimada 
personalizada com 2,5 cm de largura e 80cm de 
comprimento. 

VITORIA UN 630 R$ 
7,64 

R$ 
4.813,20 

33 Medalha fundida em liga metálica de zamac metalizada 
na cor bronze com tamanho de 70 mm de diâmetro 
personalizada com adesivo resinado contendo dados do 
evento, espessura mínima de 3mm, com fita sublimada 
personalizada com 2,5 cm de largura e 80cm de 
comprimento. 

VITORIA UN 630 R$ 
7,64 

R$ 
4.813,20 

 
LOTE 2 - Valor Total do Lote: 13.913,10 (treze mil, novecentos e treze reais e dez centavos). 

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

2 Bola de futsal adulto, confeccionada em PU ULTRA 
100 % câmara Airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado. Aprovado pela FIFA e CBFS 

PENALTY UN 6 R$ 
154,90 

R$ 
929,40 

3 Bola de futebol R1, confeccionada em PU ULTRA 
100%, camara Aibility, miolo slip sistem removível e 
lubrificado. Peso 410 – 450 gramas circunferência de 
98 – 70 cm. Aprovado pela FIFA e CBF. 

PENALTY UN 25 R$ 
174,00 

R$ 
4.350,00 

4 Par de Rede para futsal, padrão europeu, medidas 
oficiais confeccionada em polipropileno, fio 08 mm. 

DUNK UN 4 R$ 
284,90 

R$ 
1.139,60 

5 Par de Rede para futebol suíço, padrão europeu, 
medidas oficiais confeccionada em polipropileno, fio 
08 mm. 

DUNK UN 4 R$ 
444,90 

R$ 
1.779,60 

8 Pratos demarcatórios de plástico. ZL UN 10 4,85 R$ 48,50 
10 Raquete para tênis de mesa 2 estrelas BELFIX UN 12 19,25 231,00 
13 Par de taco de bete ombro BELFIX PAR 3 19,40 R$ 58,20 
21 Bolinhas para Tênis de Mesa 2 estrelas para 

competições 40mm. Aprovado pela I.T.T.F. 
YASHIMA UN 36 R$ 

4,80 
R$ 
172,80 

23 Kit Badminton com bolsa composto por 02 raquetes 
laranja e cinza em alumínio e 03 petecas em nylon 
com base em cortiça. 

HYPER UN 30 R$ 
77,50 

R$ 
2.325,00 

24 Rede de Badminton em poliéster, banda superior em 
PVC, cabo de aço plastificado; Dois ilhós nas pontas 
para amarração. Fio: poliamida torcida; Malha 

SPITTER UN 2 R$ 
174,00 

R$ 
348,00 

   

 
2x2cm; Dimensões: o,07cm de altura por 6,10 
metros de largura (tamanho oficial) ; Cor: marrom. 

25 Tubo com 06 petecas de alta qualidade na cor 
amarela desenvolvida em nylon com base em 
cortiça. Origem importado. 

VOLLO UN 10 R$ 
29,90 

R$ 
299,00 

26 Kit agilidade com 08 cones com 05 níveis para 
colocação de barreira; Medidas: Largura: 12,5 Cm; 
Altura: 23 cm. E 04 barreiras de 80 cm cada. 

SCALIBU UN 2 R$ 
141,00 

R$ 
282,00 

29 Squeeze Plástico com capacidade de 500ml  
personalizada com a logomarca escolhida, 
material resistente e flexível, feito de polietileno e 
PVC atóxico, com tampa rosqueável.. 

BIG UN 100 R$ 
7,00 

R$ 
700,00 

31 Mochila tipo saco personalizada com costura interna 
reforçada; Composição: 100% Poliamida 
Fechamento/Alças De Ombro: Cordão Duplo 
Medidas: 40 X 50 Cm. 

L.A. 
ESPORTES 

UN 50 R$ 
25,00 

R$ 
1.250,00 

 
LOTE 3 - Valor Total do Lote: 1.167,60 (um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos). 

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Jogo de coletes para treinamento com 12 coletes cada jogo, 
confeccionados em dry fit com estampa colorida na frente e 
numerado nas costas de 1 a 12, tamanhos 12. 

TRB JG 2 R$ 
186,00 

R$ 
372,00 

3 Jogo de coletes para treinamento com 15 cada jogo, 
confeccionados em dry fit com estampa colorida na frente. 
Tamanhos: M, G E GG. 

TRB JG 4 R$ 
198,90 

R$ 
795,60 

 
FORNECEDOR: DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA. - ME - CNPJ: 28.453.476/0001-05 
Valor Total do Fornecedor: 12.992,10 (doze mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos). 
LOTE 1- Valor Total do Lote: 3.262,80 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). 

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

16 Troféu honra ao mérito dourado com 42 cm de altura, 
injetado em polímero.  
Altura máxima de 42 cm, largura máxima de 15,5 cm e 
peso de 670gr. 

vitória UN 8 R$ 
104,00 

R$ 
832,00 

17 Troféu luva de goleiro dourada com 28 cm de altura, 
injetado em polímero.  
Altura máxima de 28 cm, largura máxima de 12 cm e peso 
de 378 gr. 

Vitória UN 8 R$ 72,00 R$ 
576,00 

18 Troféu bola dourada preta com 30 cm de altura, injetado 
em polímero.  
Altura máxima de 30 cm, largura máxima de 14,5 cm e 
peso de 1,310 kg. 

Vitória UN 4 R$ 94,00 R$ 
376,00 

20 Troféu vôlei dupla feminino dourado com 23 cm de altura, 
injetado em polímero.  
Altura máxima de 23cm, largura máxima de 8,5cm e peso 
de 360g. 

Vitoria UN 3 R$ 34,00 R$ 
102,00 

21 Troféu vôlei dupla masculino dourado com 23 cm de 
altura, injetado em polímero.  
Altura máxima de 23cm, largura máxima de 8,5cm e peso 
de 360g. 

Vitoria UN 3 R$ 34,00 R$ 
102,00 

 
LOTE 2 - Valor Total do Lote: 8.582,30 (oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos). 

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

7 Bomba de ar com um prolongador e uma agulha de 
metal rosqueável para bola com tubo: Policarbonato. 
Haste: Acrilato Nitrílica Butadieno Estireno. T Handle: 
Polipropileno, Fechos: Acrilato Nitrílica Butadieno 
Estireno 

poker UN 5 R$ 29,08 R$ 
145,40 

11 Kit tabuleiro com peças de xadrez com estojo de 
madeira medindo 40 x 40 cm. 

xalingo UN 3 R$ 64,70 R$ 
194,10 

12 Redes para tênis de mesa medidas oficiais. magnum UN 3 R$ 59,60 178,80 
14 Cronometro digital esportivo portátil. poker UN 5 R$ 30,50 152,50 
15 Rede de vôlei profissional 4 faixas medidas oficiais. 

Confeccionada com fio 2 de Polipropileno (seda) de 
alta resistência, malha 10, com 4 faixas em PVC. 

magnum UN 2 R$ 
174,50 

R$ 
349,00 
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17 Kit Cartão arbitro profissional lance 

livre 
UN 6 R$ 10,40 R$ 62,40 

18 Rede de proteção para quadra esportiva fio 4. 
Medindo: 20 x 6 m. Com argola na borda superior. 

magnum UN 4 R$ 
719,00 

R$ 
2.876,00 

19 Rede de proteção para quadra esportiva fio 4. 
Medindo: 30 x 6 m. Com argola na borda superior. 

magnum UN 4 R$ 
1.079,00 

R$ 
4.316,00 

20 Kit tabuleiro com peças de dama e trilha com estojo 
de madeira medindo 31,5 x 31 x 4 cm. 

pais e 
filhos 

UN 3 R$ 44,70 R$ 
134,10 

27 Par de Fita suporte para fixação da antena de vôlei 
confeccionada em couro sintético e costuras em 
poliamida. Com 1,0 metro de comprimento e 5,0 cm 
de largura, com velcros para fixação. 

magnum UN 2 R$ 87,00 R$ 
174,00 

 
LOTE 3 - Valor Total do Lote: 1.147,00 (um mil, cento e quarenta e sete reais). 

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

2 Uniforme infantil completo para futsal com 14 camisas 
14 calções e 14 meiões, confeccionados em dry fit e 
estampa em transfer. 
Tamanho n° 10. 

light JG 1 R$ 
1.147,00 

R$ 
1.147,00 

 
FORNECEDOR: IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME - CNPJ: 20.525.422/0001-98 
Valor Total do Fornecedor: 14.106,50 (quatorze mil, cento e seis reais e cinquenta centavos). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 2.952,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais). 

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Troféu com 131 cm de altura, com base octogonal com 
26,5 cm de largura em polímero na cor dourada, taça em 
polímero. Quatro colunas em canos com frisos na cor 
dourada com detalhes na cor verde. Uma base de 
madeira na cor preta adornadas com quatro estatuetas 
fixas de águias metalizadas na cor dourada. Taça 
fechada em polímero metalizada na cor dourada com 44 
cm de largura a partir das alças. Estatueta superior 
intercambiável. 

VITORIA UN 2 R$ 
520,00 

R$ 
1.040,00 

2 Troféu com 125 cm de altura, com base octogonal com 
26,5 cm de largura em polímero na cor dourada, taça em 
polímero. Quatro colunas em canos com frisos na cor 
dourada com detalhes na cor verde. Uma base de 
madeira na cor preta adornadas com quatro estatuetas 
fixas de águias metalizadas na cor dourada. Taça 
fechada em polímero metalizada na cor dourada com 44 
cm de largura a partir das alças. Estatueta superior 
intercambiável. 

VITORIA UN 2 R$ 
486,00 

R$ 
972,00 

3 Troféu com 117 cm de altura, com base octogonal com 
26,5 cm de largura em polímero na cor dourada, taça em 
polímero. Quatro colunas em canos com frisos na cor 
dourada com detalhes na cor verde. Uma base de 
madeira na cor preta adornadas com quatro estatuetas 
fixas de águias metalizadas na cor dourada. Taça 
fechada em polímero metalizada na cor dourada com 44 
cm de largura a partir das alças. Estatueta superior 
intercambiável. 

VITORIA UN 2 R$ 
470,00 

R$ 
940,00 

 
LOTE 2 - Valor Total do Lote: 11.154,50 (onze mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). 

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Bola de futsal adulto, confeccionada em PU ULTRA 
100 % câmara Airbility, miolo slip system removível e 
lubrificado. Aprovado pela FIFA e CBFS 

PENALTY UN 30 R$ 
269,90 

R$ 
8.097,00 

9 Bola de borracha n° 08 (iniciação) LCM UN 8 11,50 R$ 92,00 
16 Apito modelo profissional. Amplitude sonora: 90 

decibéis 
HYPER UN 10 R$ 

11,50 
R$ 
115,00 

22 Jogo de domino profissional com 28 peças com 
dimensões da peça: 52 x 26 x 11 mm. Com estojo. 

DOUBLE UN 5 R$ 
26,90 

R$ 
134,50 

28 Bolas de vinil colorida 40 cm personalizadas. Sem 
argola. 

APOLO UN 700 R$ 3,88 R$ 
2.716,00 

 
FORNECEDOR: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA ME  

   

 
CNPJ: 97.546.883/0001-71 
Valor Total do Fornecedor: 19.483,00 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e três reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 19.483,00 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e três reais). 

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

4 Troféu 145 cm de altura, com base de madeira, no meio 
desta base uma taça pequena dourada com anel 
vermelho, estatueta intercambiável, quatro colunas com 
cones dourado, tubos e anel vermelho, acima destes 
uma base fina de madeira com 4 águias nas laterais, um 
cone dourado com anel vermelho, uma taça com alças 
e tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (jogador de futebol). 

JEBS UN 2 R$ 
538,00 

R$ 
1.076,00 

5 Troféu 138 cm de altura, com base de madeira, no meio 
desta base uma taça pequena dourada com anel 
vermelho, estatueta intercambiável, quatro colunas com 
cones dourado, tubos e anel vermelho, acima destes 
uma base fina de madeira com 4 águias nas laterais, um 
cone dourado com anel vermelho, uma taça com alças 
e tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (jogador de futebol). 

JEBS UN 2 R$ 
522,00 

R$ 
1.044,00 

6 Troféu 131 cm de altura, com base de madeira, no meio 
desta base uma taça pequena dourada com anel 
vermelho, estatueta intercambiável, quatro colunas com 
cones dourado, tubos e anel vermelho, acima destes 
uma base fina de madeira com 4 águias nas laterais, um 
cone dourado com anel vermelho, uma taça com alças 
e tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado 
poliestireno.Estatueta GG intercambiável (jogador de 
futebol). 

JEBS UN 2 R$ 
503,00 

R$ 
1.006,00 

7 Troféu 145 cm de altura, com base de madeira, no meio 
desta base uma taça pequena dourada com anel azul, 
estatueta intercambiável, quatro colunas com cones 
dourado, tubos e anel azul, acima destes uma base fina 
de madeira com 4 águias nas laterais, um cone dourado 
com anel azul, uma taça com alças e tampa dourada 
medindo 48 cm a partir das alças. Confeccionado em 
plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (jogador de futebol). 

JEBS UN 1 R$ 
538,00 

R$ 
538,00 

8 Troféu 138 cm de altura, com base de madeira, no meio 
desta base uma taça pequena dourada com anel azul, 
estatueta intercambiável, quatro colunas com cones 
dourado, tubos e anel azul, acima destes uma base fina 
de madeira com 4 águias nas laterais, um cone dourado 
com anel azul, uma taça com alças e tampa dourada 
medindo 48 cm a partir das alças.Confeccionado em 
plástico injetado poliestireno. Estatueta GG 
intercambiável (jogador de futebol). 

JEBS UN 1 R$ 
521,50 

R$ 
521,50 

9 Troféu 131 cm de altura, com base de madeira, no meio 
desta base uma taça pequena dourada com anel azul, 
estatueta intercambiável, quatro colunas com cones 
dourado, tubos e anel azul, acima destes uma base fina 
de madeira com 4 águias nas laterais, um cone dourado 
com anel azul, uma taça com alças e tampa dourada 
medindo 48 cm a partir das alças. Confeccionado em 
plástico injetado poliestireno. Estatueta GG 
intercambiável (jogador de futebol). 

JEBS UN 1 R$ 
501,50 

R$ 
501,50 

10 Troféu 145 cm de altura, com base de madeira, no meio 
desta base uma taça pequena dourada com anel ouro 
velho, estatueta intercambiável, quatro colunas com 
cones dourado, tubos e anel ouro velho, acima destes 
uma base fina de madeira com 4 águias nas laterais, um 
cone dourado com anel ouro velho, uma taça com alças 
e tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (Deusa da Vitória). 

JEBS UN 1 R$ 
538,00 

R$ 
538,00 
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11 Troféu 138 cm de altura, com base de madeira, no meio 

desta base uma taça pequena dourada com anel ouro 
velho, estatueta intercambiável, quatro colunas com 
cones dourado, tubos e anel ouro velho, acima destes 
uma base fina de madeira com 4 águias nas laterais, um 
cone dourado com anel ouro velho, uma taça com alças 
e tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (Deusa da Vitória).  

JEBS UN 1 R$ 
522,00 

R$ 
522,00 

12 Troféu 131 cm de altura, com base de madeira, no meio 
desta base uma taça pequena dourada com anel ouro 
velho, estatueta intercambiável, quatro colunas com 
cones dourado, tubos e anel ouro velho, acima destes 
uma base fina de madeira com 4 águias nas laterais, um 
cone dourado com anel ouro velho, uma taça com alças 
e tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (Deusa da Vitória). 

JEBS UN 1 R$ 
503,00 

R$ 
503,00 

13 Troféu com 161 cm de altura, base preta com estatueta 
fixa, acima dois estágios com 4 colunas, tubos de cor 
prata fosca, com coroas e tubos pequenos dourados, 
quatro águias nas laterais, uma taça na cor prata fosca 
com alças e tampa dourada, com 40 cm a partir das 
alças. Estatueta gigante intercambiável (jogador). 
Confeccionado em polímero. 

JEBS UN 2 R$ 
432,00 

R$ 
864,00 

14 Troféu com 150 cm de altura, base preta com estatueta 
fixa, acima dois estágios com 4 colunas, tubos de cor 
prata fosca, com coroas e tubos pequenos dourados, 
quatro águias nas laterais, uma taça na cor prata fosca 
com alças e tampa dourada, com 40 cm a partir das 
alças. Estatueta gigante intercambiável (jogador). 
Confeccionado em polímero. 

JEBS UN 2 R$ 
415,00 

R$ 
830,00 

15 Troféu com 137 cm de altura, base preta com estatueta 
fixa, acima dois estágios com 4 colunas, tubos de cor 
prata fosca, com coroas e tubos pequenos dourados, 
quatro águias nas laterais, uma taça na cor prata fosca 
com alças e tampa dourada, com 40 cm a partir das 
alças. Estatueta gigante intercambiável (jogador).    
Confeccionado em polímero. 

JEBS UN 2 R$ 
397,00 

R$ 
794,00 

19 Troféu com base de madeira na cor preta com 33 cm de 
largura, acima uma bola de futebol dourada com 13,5cm 
e uma chuteira grande dourada com 20 cm. 

JEBS UN 4 R$ 
120,00 

R$ 
480,00 

22 Troféu em fundição.  
? Material Metal Zamac 
? Tamanhos: 20 cm de altura 
? Banhos na cor Dourado 
? Pintura em resina epóxi. 
? Base em MDF laqueado 

PREMIER UN 8 R$ 
73,00 

R$ 
584,00 

23 Troféu em fundição.  
? Material Metal Zamac 
? Tamanhos: 20 cm de altura 
? Banhos na cor Prata 
? Pintura em resina epóxi. 
? Base em MDF laqueado 

PREMIER UN 8 R$ 
73,00 

R$ 
584,00 

24 Troféu em fundição.  
? Material Metal Zamac 
? Tamanhos: 20 cm de altura 
? Banhos na cor Bronze. 
? Pintura em resina epóxi. 
? Base em MDF laqueado 

PREMIER UN 8 R$ 
73,00 

R$ 
584,00 

25 Troféu com 63 cm de altura, base MDF com pintura 
automotiva dourada, revestimento em verniz auto 
brilhante, colunas em MDF madeirado (formica) com 
acabamento e corte a laser, adesivo com impressão 
digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado 
mais adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 7 R$ 
307,00 

R$ 
2.149,00 

26 Troféu com 58 cm de altura, base MDF com pintura 
automotiva dourada, revestimento em verniz auto 
brilhante,  colunas  em MDF madeirado (formica) com 

PREMIER UN 7 R$ 
275,00 

R$ 
1.925,00 

   

 
acabamento e corte a laser, adesivo com impressão 
digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado 
mais adesivo para colocação de dados. 

27 Troféu com 53 cm de altura, base MDF com pintura 
automotiva dourada, revestimento em verniz auto 
brilhante, colunas em MDF madeirado (formica) com 
acabamento e corte a laser, adesivo com impressão 
digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado 
mais adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 7 R$ 
245,00 

R$ 
1.715,00 

28 Troféu com 38 cm de altura, base MDF com pintura 
automotiva preta, revestimento em verniz auto brilhante, 
duas colunas em MDF madeirado (formica) com 
acabamento e corte a laser, adesivo com impressão 
digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado 
mais adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 13 R$ 
82,00 

R$ 
1.066,00 

29 Troféu com 35 cm de altura, base MDF com pintura 
automotiva preta, revestimento em verniz auto brilhante, 
duas colunas em MDF madeirado (formica) com 
acabamento e corte a laser, adesivo com impressão 
digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado 
mais adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 2 R$ 
74,00 

R$ 
148,00 

30 Troféu com 32 cm de altura, base MDF com pintura 
automotiva preta, revestimento em verniz auto brilhante, 
duas colunas em MDF madeirado (formica) com 
acabamento e corte a laser, adesivo com impressão 
digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado 
mais adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 2 R$ 
67,00 

R$ 
134,00 

34 Medalhas em acrílico personalizada 70 x 50 mm e 2,0 
mm espessura, com fita de tafetá nas cores (ouro, prata, 
bronze). Especificações: 
Material: Acrílico 2 mm com recorte a laser.  Adesivo 
personalizado  Medida: L 5 cm x A 7 cm  Fita de tafetá 
(ouro, prata e bronze) 

PREMIER UN 320 R$ 
4,30 

R$ 
1.376,00 

 
Ipiranga/PR, IPIRANGA,23 de abril de 2019.  
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