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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2020 
Pregão Presencial nº. 024/2019 
CONTRATANTE: ACESC – Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel, Autarquia 
Municipal, criada pela Lei Municipal nº 2.033/89, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 80.880.883/0001-00, com 
endereço a Rua do Rosário, 218, Cascavel/PR, representada por seu Superintendente, Sr. José Roberto 
Guilherme. 
CONTRATADA: VALE VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA. - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.336.903/0001-48, com endereço a Estrada RJ 145 km 7/8 s/n, Fazenda da 
Conquista, VALENÇA/RJ, CEP 27.6000-000, neste ato representada pelo Sr. Alfredo Agostinho. 
OBJETO: Aquisição de urnas funerárias para serem revendidas nos funerais atendidos pela ACESC, pelo 
período de 12(doze) meses, conforme descrição abaixo: 

Item Descrição do Item Qtde. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor  
Total (R$) 

01 Urna funerária em formato sextavado, tipo assistencial, sem visor, caixa em MDF de 
15mm e tampa com quadro em MDF de 15mm e laterais em MDF de 9 mm, tampo em 
MDF de 3mm encaixado nas laterais da tampa, fundo de MDF 6mm ou mais, com 
reforços estruturais em madeira, colado e grampeado, com 06 alças duras, 04 
chavetas de metal para fechamento da tampa na caixa, acabamento externo na cor 
mogno, em primer U.V. Forração interna em papel nevado com babado em tecido 
nevado. Medidas internas: 1,95 m de comprimento, 0,32 m de altura e largura mínima 
na junção do ombro de 0,55 m. 

70 298,50 20.895,00 

02 Urna funerária em formato sextavado caixa em MDF de 15mm com dois frisos e tampa 
com quadro em MDF de 15mm e laterais em MDF de 9 mm com dois frisos, tampo em 
MDF de 3mm com aplicação de silkscreen sem motivos religiosos na cor dourado 
encaixado nas laterais da tampa, fundo em MDF 6 mm ou mais, com reforços 
estruturais em madeira, no tampo da urna, seis alças duras, não cortantes nas partes 
interna e externa, 4 chavetas metálicas douradas para fixação da tampa na caixa. 
Acabamento externo na cor mogno, cerejeira ou marfim rajado com aplicação de verniz 
U.V. de alto brilho. Acabamento interno em tecido branco com babado ou papel 
nevado. Medidas internas: 1,95 m de comprimento, 0,32 m de altura e largura mínima 
na junção do ombro de 0,55 m.. 

60 315,00 18.900,00 

05 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF de 15mm com dois frisos ou 
pirogravada em relevo e tampa com quadro em MDF de 15mm e laterais em MDF de 
9mm com dois frisos ou pirogravada em baixo relevo, fundo em MDF 6mm ou mais, 
com reforços estruturais em madeira, colado e grampeado, tampo em MDF de 3mm 
com aplicação de silkscreen sem motivos religiosos na cor dourado, encaixado nas 
laterais da tampa, sobre tampo em MDF de 3mm em formato trapezoidal com cantos 
arredondados com visor em acrílico de 2mm, com duas alças varão inteiriço com 8 
suportes, 4 chavetas na cor metalizadas com espelho metalizado para a fixação da 
tampa a caixa, 3 chavetas pequenas para fechamento do sobre tampo na cor 
metalizado, com espelho metalizado, cor; mogno, cerejeira ou marfim rajado, 
acabamento externo em verniz brilhante U.V. com silkscreen na tampa e tampa do 
visor. Forração interna em TNT ou papel nevado sobrebabado em tecido rendado. 
Medidas internas; 1,95 m de comprimento,0,32 m de altura e largura mínima na junção 
dos ombros de 0,55 m.   

100 370,00 37.000,00 

06 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF de 15mm com dois frisos ou 
pirogravada em relevo e tampa com quadro em MDF de 15mm e laterais em MDF de 
9mm com dois frisos ou pirogravada em baixo relevo, tampo em MDF de 3mm, fundo 
de MDF 6mm ou mais, com reforços estruturais em madeira, colado e grampeado, 
com 2 sobre tampos em MDF de 6mm com desenhos em baixo relevo sem motivo 
religioso com acabamento usinado em toda sua volta, com biblia dourada entre os 2 
sobre tampos, 8 suportes tipo concha e com 2 alças varão inteiriço, 4 chavetas na cor 
metalizada com espelho metalizado para fixação da tampa a caixa, 3 chavetas 
pequenas para fechamento do sobre tampo superior e 3 chavetas pequenas para o 
fechamento do sobre tampo inferior, acabamento esxterno nas cores; mogno, marfim 
rajado ou cerejeira em verniz U.V. alto brilho. Forração interna em tecido e babado em 
cetim com sobre babado em renda. Medidas internas; 1,95 m de comprimento,0,32 m 
de altura e largura mínima na junção dos ombros de 0,55 m.   

80 485,00 38.800,00 

10 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampa  em MDF ou similar, tampo e 
sobretampo de MDF ou similar, fundo de MDF ou similar, reforço com sarrafos de 
madeira, acabamento externo na cor marfim rajado, mogno ou cerejeira em verniz de 
alto brilho, tampa fixada com 06 chavetas metalizadas, com dois tampos em baixo 
relevo frejados e dourados fixados por 04 chavetas douradas com uma bíblia dourada 
entre os dois sobretampos, alças bilongas oblongo dourado, três em cada lateral, 
forração interna, tampa e fundo em tecido cetim, com babado de cetim de 10 cm com 
renda de 03 cm na borda, sobrebabado de renda de 20 cm ao redor da caixa com 
renda de 03 cm na borda. Travesseiro solto do mesmo tecido. Medidas internas 1,91 
m. de comprimento, 0,34 m de altura e largura 0,54 m aproximadamente. 

40 880,00 35.200,00 

ACESC
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Item Descrição do Item Qtde. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor  
Total (R$) 

11 Urna funerária em formato sextavado, lateral da caixa e tampa de MDF ou similar, 
bordados em baixo ou alto relevo, tampo inteiriço de MDF ou similar, fundo em chapa 
de madeira prensada com reforço com sarrafos de madeira, tampa com visor de vidro, 
transparência mínima de 90%, fixada por 06 chavetas douradas, com plotagem de 
imagens Sacras (Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Graças, Bíblia, 
dentre outras), acabamento externo na cor marfim degrade ou dourado 
degrade/sombreado, com verniz poliuretano em alto brilho, alças bilongas oblongo, 
metalizado na cor dourado, três em cada lado, acabamento interno com material 
biodegradável branco, babado em tecido de 10 cm com sobrebabado em renda. 
Travesseiro solto no mesmo material. Medidas internas 1,91 m de comprimento, 0,34 
m de altura e largura 0,54 m aproximadamente. 

30 695,00 20.850,00 

13 Urna funerária modelo sextavado, laterais da caixa confeccionadas em MDF de 15 mm 
com molduras na caixa parte de baixo e parte de cima com medida de 4,5 cm X 1,8 
cm com gravação em alto relevo e tampa com quadro confeccionadas em MDF de 15 
mm, e laterais da tampa confeccionada em MDF de 9 mm com molduras em alto 
relevo, tampo em MDF  de 9 mm com formato ondulado em todas a suas laterais, com 
sobretampo ondulado acompanhando todo o desenho externo do tampo arredondados 
nas bordas, confeccionado em MDF de 9 mm, com bíblia ou cristo metalizados 
sobreposto no centro, fundo MDF de 6 mm com reforço de sarrafos de madeira. 06 
alças bilongas sendo 03 de cada lado, metalizadas, visor de acrílico, 04 chavetas para 
fechamento da tampa na cor prata bem como o espelho prata, e 4 chavetas pequenas 
pratas para fechamento do sobretampo com espelho, forrada internamente em 
material biodegradável branco babado em material biodegradável branco com renda 
branca e sobre babado de renda branco, travesseiro solto, acabamento externo na cor 
castanho sombreado escuro ou claro ou dourada, ou vinho, com verniz alto brilho. 
Medidas internas: 1,95 m de comprimento, 0,55 de largura e 0,34 de altura. 

15 585,00 8.775,00 

18 Urna funerária em formato oitavada, caixa em MDF de 15 mm com 2 frisos na caixa,  
tampa com quadro em MDF de 15 mm e lateral da tampa em MDF de 9mm com 2 
vincos, com visor de ¾ em acrílico de 2 mm com transparência mínima de 90%, com 
sobretampo confeccionado em MDF de 9 mm  inteiriço lisa com a lateral toda usinada 
em meia cana, com Cristo dourado no sobretampo, com 06 alças tipo rica, 06 chavetas 
douradas no sobre tampa, 06 chavetas douradas nas laterais da tampa, fundo  em 
MDF de 6 mm, com reforço de sarrafos de madeira. Acabamento interno em cetim liso 
com babado em tecido e sobrebabado em renda luxo. Acabamento externo na cor 
marfim rajado, mongo ou cerejeira em verniz U.V. alto brilho. Medidas internas 1,97 m 
de comprimento, 0,36 m de altura e largura 0,56 m aproximadamente. 

10 850,00 8.500,00 

42 Urna funerária em formato sextavado zincada internamente, lateral da caixa e tampa 
de MDF ou similar bordados em baixo ou alto relevo, tampo e sobretampo de MDF ou 
similar, fundo de chapa de madeira prensada com reforço, tampa com visor de vidro 
(transparência mínima de 90%), fixada por 06 chavetas douradas, esculturados em 
alto relevo contendo um círculo ao redor da bíblia dourada, sobretampo entalhado 
fixado à tampa por 03 chavetas douradas, acabamento externo na cor mogno com 
verniz poliuretano em alto brilho, alças bilongas oblongo, metalizado na cor dourado, 
três em cada lado, acabamento interno em zinco. Travesseiro solto no mesmo 
material. Medidas internas: 1,97 m de comprimento, 0,47 m de altura e largura 
(cotovelo) de 0,70 m aproximadamente. 

10 915,00 9.150,00 

43 Urna funerária em formato sextavado zincada internamente, lateral da caixa e tampa 
de MDF ou similar, bordados em baixo ou alto relevo, tampo e sobretampo de MDF ou 
similar, fundo de chapa de madeira prensada com reforço, tampa com visor de vidro 
(transparência mínima de 90%), fixada por 06 chavetas douradas, esculturados em 
alto relevo contendo um círculo ao redor da bíblia dourada, sobretampo entalhado 
fixado à tampa por 03 chavetas douradas, acabamento externo na cor mogno com 
verniz poliuretano em alto brilho, alças bilongas oblongo, metalizado na cor dourado, 
três em cada lado, acabamento interno em zinco. Travesseiro solto no mesmo 
material. Medidas internas: 2,10 m de comprimento, 0,34 m de altura e largura 
(cotovelo) de 0,60 m aproximadamente. 

10 1.250,00 12.500,00 

44 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF ou similar, fundo de madeira com 
reforço de sarrafos de madeira colado e grampeado, com visor, silkscreen na tampa, 
04 alças luxo, 02 chavetas na cor ouro, acabamento externo na cor branca e pintura 
laqueada. Acabamento Interno em samilon com babado. Medidas internas: 0,59 m de 
comprimento, 0,18 m de altura e largura (cotovelo) de 0,28 m aproximadamente. 

180 250,00 45.000,00 

49 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF ou similar, fundo de madeira com 
reforço de sarrafos de madeira colado e grampeado, com visor, silkscreen na tampa, 
04 alças luxo, 02 chavetas na cor ouro, acabamento externo na cor branca e pintura 
laqueada. Acabamento Interno em samilon com babado. Medidas internas: 1,59 m. de 
comprimento, 0,31 m. de altura e largura (cotovelo) de 0,52 m. aproximadamente. 

20 425,00 8.500,00 
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Item Descrição do Item Qtde. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor  
Total (R$) 

56 Formato retangular, caixa e tampa em MDF 12mm ou similar, fundo de madeira com 
reforço de sarrafos de madeira colado e grampeado, 02 alças parreira, 02 chavetas na 
cor ouro, acabamento externo na cor mogno. Acabamento Interno em tecido ou papel 
nevado. Medidas internas: 0,54 m. de comprimento, 0,30 m. de altura e largura de 0,30 
m. aproximadamente. 

100 230,00 23.000,00 

57 Urna funerária em formato sextavado, tipo assistencial, sem visor, caixa em MDF de 
15mm e tampa com quadro em MDF de 15mm e laterais em MDF de 9 mm, tampo em 
MDF de 3mm encaixado nas laterais da tampa, fundo de MDF 6mm ou mais, com 
reforços estruturais em madeira, colado e grampeado, com 06 alças duras, 04 
chavetas de metal para fechamento da tampa na caixa, acabamento externo na cor 
mogno, em primer U.V. Forração interna em papel nevado com babado em tecido 
nevado. Medidas internas: 1,95 m de comprimento, 0,32 m de altura e largura mínima 
na junção do ombro de 0,55 m. 

280 298,50 83.580,00 

58 Urna funerária em formato sextavado caixa em MDF de 15mm com dois frisos e tampa 
com quadro em MDF de 15mm e laterais em MDF de 9 mm com dois frisos, tampo em 
MDF de 3mm com aplicação de silkscreen sem motivos religiosos na cor dourado 
encaixado nas laterais da tampa, fundo em MDF 6 mm ou mais, com reforços 
estruturais em madeira, no tampo da urna, seis alças duras, não cortantes nas partes 
interna e externa, 4 chavetas metálicas douradas para fixação da tampa na caixa. 
Acabamento externo na cor mogno, cerejeira ou marfim rajado com aplicação de verniz 
U.V. de alto brilho. Acabamento interno em tecido branco com babado ou papel 
nevado. Medidas internas: 1,95 m de comprimento, 0,32 m de altura e largura mínima 
na junção do ombro de 0,55 m.. 

240 315,00 75.600,00 

61 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF de 15mm com dois frisos ou 
pirogravada em relevo e tampa com quadro em MDF de 15mm e laterais em MDF de 
9mm com dois frisos ou pirogravada em baixo relevo, fundo em MDF 6mm ou mais, 
com reforços estruturais em madeira, colado e grampeado, tampo em MDF de 3mm 
com aplicação de silkscreen sem motivos religiosos na cor dourado, encaixado nas 
laterais da tampa, sobre tampo em MDF de 3mm em formato trapezoidal com cantos 
arredondados com visor em acrílico de 2mm, com duas alças varão inteiriço com 8 
suportes, 4 chavetas na cor metalizadas com espelho metalizado para a fixação da 
tampa a caixa, 3 chavetas pequenas para fechamento do sobre tampo na cor 
metalizado, com espelho metalizado, cor; mogno, cerejeira ou marfim rajado, 
acabamento externo em verniz brilhante U.V. com silkscreen na tampa e tampa do 
visor. Forração interna em TNT ou papel nevado sobrebabado em tecido rendado. 
Medidas internas; 1,95 m de comprimento,0,32 m de altura e largura mínima na junção 
dos ombros de 0,55 m.   

400 370,00 148.000,00 

TOTAL 
R$ 594.250,00 (quinhentos e 
noventa e quatro mil, 
duzentos e cinquenta reais)  

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
FIRMADO EM: 12 de fevereiro de 2020. 
ASSINATURA: José Roberto Guilherme. 
    Alfredo Agostinho. 
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020 
Pregão Presencial nº. 024/2019 
CONTRATANTE: ACESC – Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel, Autarquia 
Municipal, criada pela Lei Municipal nº 2.033/89, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 80.880.883/0001-00, com 
endereço a Rua do Rosário, 218, Cascavel/PR, representada por seu Superintendente, Sr. José Roberto 
Guilherme. 
CONTRATADA: L. C. KLIEMANN - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
07.174.707/0001-63, com endereço a Rua Álamo, n 323, Parque Verde, CASCAVEL/PR, CEP 85807-710, 
neste ato representada pelo Sr. Leandro Carlos Kliemann. 
OBJETO: Aquisição de urnas funerárias para serem revendidas nos funerais atendidos pela ACESC, pelo 
período de 12(doze) meses, conforme descrição abaixo: 

Item Descrição do Item Qtde. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor  
Total (R$) 

03 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampa em MDF, fundo em MDF, com 
reforço de sarrafos de madeira colado e grampeado, varão 3/4 com 8 suportes, tipo 
concha na cor pigmentada e 06 chavetas pigmentadas tipo borboleta, lateral da caixa 
e tampa lisa na cor sombra, tampa sem visor e aplicação de silkscreen, acabamento 
interno em TNT branco, caixa e tampa com babado em TNT e sobrebabado em Renda, 
com travesseiro em TNT.  Medidas internas: 1,90m de comprimento, 0,34 m de altura 
e largura (cotovelo) de 0,59 m aproximadamente. 

68 341,00 23.188,00 

04 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampa em MDF, fundo em MDF com 
reforço de sarrafos de madeira, colado e grampeado, com alças varão 3/4 com 8 
suportes tipo concha na cor pigmentada e 06 chavetas pigmentadas tipo borboleta, 
lateral da caixa e tampa piragrafada em baixo relevo na cor sombra, tampa com visor 
1/4 e aplicação de silkscreem na tampa e visor fixado com 3 chavetas tipo borboleta, 
acabamento interno em TNT branco, caixa e tampa com babado em TNT e 
sobrebabado em renda, com travesseiro em TNT. Medidas internas: 1,90 m de 
comprimento, 0,34 m de altura e largura (cotovelo) de 0,59 m aproximadamente. 

120 370,00 44.400,00 

07 Urna funerária em formato sextavado com visor, caixa e tampa em MDF, fundo em 
MDF, com reforço de sarrafos de madeira colado e grampeado, varão 3/4 com 8 
suportes tipo concha metalizadas na cor ouro e 6 chavetas metalizadas tipo borboleta. 
Lateral da caixa e tampa piragrafada em baixo relevo na cor sombra. Tampa com visor 
1/4 e 2 tampinhas sobrepostas e aplicação de Bíblia e ou Cruz em MDF entre as 
tampinhas, visor fixado com 3 chavetas tipo borboleta. Acabamento interno em TNT 
Branco, caixa e tampa com babado em TNT e sobrebabado em renda com borda, com 
travesseiro em TNT. Medidas internas: 1,90 m de comprimento, 0,34 m de altura e 
largura (cotovelo) de 0,59 m aproximadamente. 

30 490,00 14.700,00 

08 Urna funerária em formato sextavado com visor, caixa e tampa em MDF, fundo em 
MDF com reforço de sarrafos de madeira, colado e grampeado com rodapé, varão 7/8 
com 8 suportes tipo pirâmides metalizadas na cor ouro e 6 chavetas metalizadas na 
cor ouro tipo borboleta, lateral da caixa e tampa piragrafada em baixo relevo na cor 
sombra. Tampa com visor 1/4 e 2 tampinhas sobrepostas com escultura sendo, 
tampinha do visor com escultura pomba, fixada com 3 chavetas na cor ouro tipo 
borboleta. Acabamento interno em TNT branco caixa e tampa com babado em renda 
e sobrebabado em renda com borda dourada, com travesseiro em TNT. Medidas 
internas 1,91 m. de comprimento, 0,34 m de altura e largura 0,54 m aproximadamente. 

100 630,00 63.000,00 

14 Urna funerária em formato sextavado com visor, caixa e tampa em MDF, fundo em 
MDF, colado e grampeado com rodapé. 6 alças bilongas metalizadas na cor ouro ou 
alça varão 7/8 bipartido metalizado na cor ouro com 10 suportes e 6 chavetas 
metalizadas tipo borboleta, lateral da caixa e tampa piragrafada em baixo relevo na 
cor sombra. Tampa com visor ¼ e 2 tampinhas sobrepostas com escultura e aplique 
de bíblia metalizada. Acabamento interno em TNT branco caixa e tampa com babado 
em renda e sobrebadado em renda com borda dourada. Com travesseiro TNT. 
Medidas internas 1,92 m de comprimento, 0,60 m de largura e 0,36 m de altura 
aproximadamente. 

15 500,00 7.500,00 

15 Urna funerária em formato sextavado com visor, caixa e tampa em MDF, fundo em 
MDF, colado e grampeado com rodapé. 6 alças bilongas metalizadas na cor ouro e 6 
chavetas metalizadas tipo borboleta, lateral da caixa e tampa piragrafada em alto 
relevo na cor dourado. Tampa com visor ¼ e 2 tampinhas sobrepostas com escultura 
e aplique de bíblia metalizada. Acabamento interno em TNT branco caixa e tampa com 
babado em renda e sobrebadado em renda com borda dourada. Com travesseiro TNT. 
Medidas internas 1,92 m de comprimento, 0,60 m de largura e 0,36 m de altura 
aproximadamente. 

15 610,00 9.150,00 

16 Urna funerária em formato sextavado com visor, caixa e tampa em MDF, fundo em 
MDF, colado e grampeado com rodapé.  6 alças tipo caixias na cor prata e 6 chavetas 
metalizadas tipo borboleta na cor prata, lateral da caixa e tampa bordada em alto 
relevo na cor prata. Tampa com visor ¾ e tampa sobrepostas com aplique de cruz 

15 850,00 12.750,00 
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Item Descrição do Item Qtde. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor  
Total (R$) 

esculturada fixada com 4 chavetas tipo borboleta. Acabamento interno em cetim 
branco liso caixa e tampa com babado e sobrebadado em cetim com borda dourada. 
Com travesseiro cetim. Medidas internas 1,92 m de comprimento, 0,60 m de largura e 
0,36 m de altura aproximadamente. 

17 Urna funerária em formato sextavado com visor, caixa e tampa em madeira cerejeira, 
fundo em MDF, colado e grampeado com rodapé. Varão chato luxo na cor ouro com 8 
suportes, tampa com 6 chavetas metalizadas tipo borboleta, com visor ¾ e a tampinha 
sobreposta com escultura e aplique de cristo metalizado avuldo. Acabamento interno 
em cetim drapeado branco caixa e tampa com babado em cetim e sobrebadado em 
renda com borda dourada. Com travesseiro cetim. Medidas internas 1,92 m de 
comprimento, 0,60 m de largura e 0,36 m de altura aproximadamente. 

10 1.450,00 14.500,00 

22 Urna funerária em formato retangular, caixa e tampa em MDF frezada, com rodapé, 
fundo em MDF colado e grampeado, com visor ¾, sobretampo frezado, fixado por 4 
chavetas. Alças varão luxo prata com 4 suportes tipo pirâmides, acabamento externo 
na cor mogno auto brilho, acabamento interno em cetim drapeado, babado e 
sobrebabado em cetim. Medidas internas 1,90m de Comprimento, 0,35 de altura e 
largura de 0,57 m aproximadamente. 

10 2.123,00 21.230,00 

25 Urna funerária vintavada (redonda), com caixa e tampa em MDF, rodapé entalhado, 
fundo em MDF colado e grampeado, com visor ¾, sobretampo frezado fixado por 6 
chavetas. Alça argentina prata, acabamento externo na cor mogno auto brilho, 
acabamento interno caixa e tampa em cetim bando drapeado com espuma. Medidas 
internas 1,90m de Comprimento, 0,35 de altura e largura de 0,57 m aproximadamente. 

10 2.500,00 25.000,00 

26 Urna funerária em formato destavado, caixa e tampo em madeira cerejeira frezada 
com rodapé, fundo em MDF colado e grampeado, com visor 3/4, com sobretampo liso 
em madeira cerejeira fixado com 6 chavetas papau ouro. 8 alças argentinas 
metalizadas na cor ouro, com 8 chevetas metalizados na cor ouro, acabamento interno 
caixa e tampa em cetim bando drapeado com espuma. Medidas internas 1,90m de 
Comprimento, 0,35 de altura e largura de 0,57 m aproximadamente.  

10 2.200,00 22.000,00 

28 Urna em formato vintavada (redonda) caixa e tampa em madeira cerejeira maciça, 
rodapé entalhado ou ondulado, fundo em MDF colado e grampeado, com visor ¾, 
sobretampo de madeira maciça cerejeira, liso e/ou esculturada, fixado por 6 chavetas. 
8 Alças argentina metalizada cor ouro, acabamento externo cor natural da madeira em 
auto brilho, acabamento interno caixa e tampa em cetim, bando drapeado com 
espuma. Medidas internas 1,90m de Comprimento, 0,35 de altura e largura de 0,57 m 
aproximadamente. 

5 3.200,00 16.000,00 

59 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampa em MDF, fundo em MDF, com 
reforço de sarrafos de madeira colado e grampeado, varão 3/4 com 8 suportes, tipo 
concha na cor pigmentada e 06 chavetas pigmentadas tipo borboleta, lateral da caixa 
e tampa lisa na cor sombra, tampa sem visor e aplicação de silkscreen, acabamento 
interno em TNT branco, caixa e tampa com babado em TNT e sobrebabado em Renda, 
com travesseiro em TNT.  Medidas internas: 1,90m de comprimento, 0,34 m de altura 
e largura (cotovelo) de 0,59 m aproximadamente. 

272 341,00 92.752,00 

60 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampa em MDF, fundo em MDF com 
reforço de sarrafos de madeira, colado e grampeado, com alças varão 3/4 com 8 
suportes tipo concha na cor pigmentada e 06 chavetas pigmentadas tipo borboleta, 
lateral da caixa e tampa piragrafada em baixo relevo na cor sombra, tampa com visor 
1/4 e aplicação de silkscreem na tampa e visor fixado com 3 chavetas tipo borboleta, 
acabamento interno em TNT branco, caixa e tampa com babado em TNT e 
sobrebabado em renda, com travesseiro em TNT. Medidas internas: 1,90 m de 
comprimento, 0,34 m de altura e largura (cotovelo) de 0,59 m aproximadamente. 

480 370,00 177.600,00 

TOTAL 
R$ 543.770,00 (quinhentos e 
quarenta e três mil, 
setecentos e setenta reais) 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
FIRMADO EM: 12 de fevereiro de 2020. 
ASSINATURA: José Roberto Guilherme. 
    Leandro Carlos Kliemann. 
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2020 
Pregão Presencial nº. 024/2019 
CONTRATANTE: ACESC – Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel, Autarquia 
Municipal, criada pela Lei Municipal nº 2.033/89, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 80.880.883/0001-00, com 
endereço a Rua do Rosário, 218, Cascavel/PR, representada por seu Superintendente, Sr. José Roberto 
Guilherme. 
CONTRATADA: FARAÓ PRODUTOS FUNERÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob nº 09.552.356/0001-02, com endereço a Rod BR 158 – KM 109, s/n, Interior, CUNHA PORÃ/SC, CEP 
89890-000, neste ato representada pelo Sr. Milton Coliselli. 
OBJETO: Aquisição de urnas funerárias para serem revendidas nos funerais atendidos pela ACESC, pelo 
período de 12(doze) meses, conforme descrição abaixo: 

Item Descrição do Item Qtde. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor  
Total (R$) 

09 Urna funerária em formato sextavado, lateral da caixa e tampa em MDF ou similar, 
bordados em baixo ou alto relevo, tampo e sobre tampo de MDF ou similar, com bordas 
e frisos dourado, fundo em chapa de madeira prensada com reforço, tampa com visor 
de vidro, transparência mínima de 90%, fixada por 06 chavetas metalizadas, 
esculturado contendo um círculo ao redor da bíblia dourada, sobretampo entalhado 
fixado à tampa por 03  chavetas douradas, acabamento externo na cor mogno, 
cerejeira ou marfim rajado, alças bilongas oblongo, metalizado na cor dourado, três 
em cada lado, acabamento interno com material biodegradável branco, babado em 
tecido Firenze de 10 cm com sobrebabado em renda. Travesseiro solto no mesmo 
material. Medidas internas 1,91 m de comprimento, 0,34 m de altura e largura 0,54 m  
aproximadamente. 

40 655,00 26.200,00 

20 Urna funerária em formato destavado com visor, caixa e tampa em MDF, fundo em 
MDF, colado e grampeado com rodapé. Alça argentina na cor ouro e 6 chavetas 
metalizadas tipo borboleta. Caixa e tampa esculturados na cor dourado ou sombra. 
Tampa com visor ¾ e tampo sobreposto com escultura. Acabamento interno em cetim 
drapeado branco caixa e tampa com babado em cetim e sobrebadado em cetim com 
borda dourada, com travesseiro cetim.  Medidas internas 1,92 m de comprimento, 0,60 
m de largura e 0,36 m de altura aproximadamente. 

10 1.985,00 19.850,00 

24 Urna funerária vintavada ou destavado (redonda) com caixa e tampa em madeira 
maciça ou MDF e laterais abauladas em alto relevo. Fundo inteiriço em chapa dura 
com reforço, sobretampo inteiriço em MDF de 18mm, com visor inteiriço de vidro e 
Cristo grande metalizado. Acabamento interno em cetim drapeado, com renda 
superluxo e rendas douradas na borda do acabamento, 10 chavetas douradas tipo 
coro, 06 alças metalizadas douradas tipo Argentina. Cor mogno, verniz poliuretano. 
Medidas internas 1,95 m de comprimento, 36 m de altura e largura 0,58 m 
aproximadamente. 

10 2.250,00 22.500,00 

31 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF ou similar, fundo de MDF ou 
similar com reforço de sarrafos de madeira, colado e grampeado, com alças varão 
inteiriço, 06 chavetas na cor ouro, cor mogno ou mogno sombreado/degrade, com visor 
de vidro, tampa e caixa bordadas em baixo relevo ou pirografia, tampão sobreposto, 
acabamento externo em verniz brilhante com silkscreen na tampa e tampa do visor. 
Forração interna em TNT, sobrebabado em tecido rendado. Medidas internas: 2,03 m 
de comprimento, 0,39 m de altura e largura (cotovelo) de 0,66 m aproximadamente. 

40 550,00 22.000,00 

41 Urna funerária em formato sextavado zincada internamente, lateral da caixa e tampa 
de MDF ou similar bordados em baixo ou alto relevo, tampo e sobretampo de MDF ou 
similar, fundo de chapa de madeira prensada com reforço, tampa com visor de vidro 
(transparência mínima de 90%), fixada por 06 chavetas douradas, esculturados em 
alto relevo contendo um círculo ao redor da bíblia dourada, sobretampo entalhado 
fixado à tampa por 03 chavetas douradas, acabamento externo na cor mogno com 
verniz poliuretano em alto brilho, alças bilongas oblongo, metalizado na cor dourado, 
três em cada lado, acabamento interno em zinco. Travesseiro solto no mesmo 
material. Medidas internas 1,91 m de comprimento, 0,34 m de altura e largura 0,54 m 
aproximadamente. 

10 990,00 9.900,00 

45 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF ou similar, fundo de madeira com 
reforço de sarrafos de madeira colado e grampeado, com visor, silkscreen na tampa, 
04 alças luxo, 02 chavetas na cor ouro, acabamento externo na cor branca e pintura 
laqueada. Acabamento Interno em samilon com babado. Medidas internas: 0,79 m de 
comprimento, 0,18 m de altura e largura (cotovelo) de 0,30 m aproximadamente. 

20 280,00 5.600,00 

46 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF ou similar, fundo de madeira com 
reforço de sarrafos de madeira colado e grampeado, com visor, silkscreen na tampa, 
04 alças luxo, 02 chavetas na cor ouro, acabamento externo na cor branca e pintura 
laqueada. Acabamento Interno em samilon com babado. Medidas internas: 0,99 m de 
comprimento, 0,24 m de altura e largura (cotovelo) de 0,37 m aproximadamente. 

20 325,00 6.500,00 
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Item Descrição do Item Qtde. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor  
Total (R$) 

47 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF ou similar, fundo de madeira com 
reforço de sarrafos de madeira colado e grampeado, com visor, silkscreen na tampa, 
04 alças luxo, 02 chavetas na cor ouro, acabamento externo na cor branca e pintura 
laqueada. Acabamento Interno em samilon com babado. Medidas internas: 1,19 m de 
comprimento, 0,30 m de altura e largura (cotovelo) de 0,45 m aproximadamente. 

20 375,00 7.500,00 

48 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF ou similar, fundo de madeira com 
reforço de sarrafos de madeira colado e grampeado, com visor, silkscreen na tampa, 
04 alças luxo, 02 chavetas na cor ouro, acabamento externo na cor branca e pintura 
laqueada. Acabamento Interno em samilon com babado. Medidas internas: 1,39 m de 
comprimento, 0,31 m de altura e largura (cotovelo) de 0,47 m aproximadamente. 

20 425,00 8.500,00 

50 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampo em MDF, fundo em MDF colado 
e grampeado, com visor ¼ com 2 tampinhas sobrepostas com detalhes em alto ou 
baixo relevo. 4 alças anjinho metalizadas, com 4 chevetas metalizados na cor ouro, 
acabamento externo na cor branca com veniz. Acabamento interno, caixa e tampa em 
cetim babado e sobrebabado em cetim. Medidas internas: 0,79 m de comprimento, 
0,18 m de altura e largura (cotovelo) de 0,30 m aproximadamente. 

10 234,00 2.340,00 

51 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampo em MDF fundo em MDF colado 
e grampeado, com visor ¼ com 2 tampinhas sobrepostas com detalhes em alto ou 
baixo relevo. 4 alças bilongas metalizadas, com 4 chevetas metalizados na cor ouro. 
Acabamento externo na cor branca com veniz. Acabamento interno caixa e tampa em 
cetim babado e sobrebabado em cetim. Medidas internas: 0,99 m de comprimento, 
0,24 m de altura e largura (cotovelo) de 0,37 m aproximadamente. 

10 269,00 2.690,00 

52 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampo em MDF fundo em MDF colado 
e grampeado, com visor ¼ com 2 tampinhas sobrepostas com detalhes em alto ou 
baixo relevo. 4 alças bilongas metalizadas, com 4 chevetas metalizados na cor ouro. 
Acabamento externo na cor branca com veniz. Acabamento interno caixa e tampa em 
cetim babado e sobrebabado em cetim. Medidas internas: 1,19 m de comprimento, 
0,30 m de altura e largura (cotovelo) de 0,45 m aproximadamente. 

10 280,00 2.800,00 

53 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampo em MDF fundo em MDF colado 
e grampeado, com visor ¼ com 2 tampinhas sobrepostas com detalhes em alto ou 
baixo relevo. 4 alças bilongas metalizadas, com 4 chevetas metalizados na cor ouro. 
Acabamento externo na cor branca com veniz. Acabamento interno caixa e tampa em 
cetim babado e sobrebabado em cetim.  Medidas internas: 1,39 m de comprimento, 
0,31 m de altura e largura (cotovelo) de 0,47 m aproximadamente. 

10 375,00 3.750,00 

54 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampo em MDF fundo em MDF colado 
e grampeado, com visor ¼ com 2 tampinhas sobrepostas com detalhes em alto ou 
baixo relevo. 4 alças bilongas metalizadas, com 4 chevetas metalizados na cor ouro. 
Acabamento externo na cor branca com veniz. Acabamento interno caixa e tampa em 
cetim babado e sobrebabado em cetim. Medidas internas: 1,59 m. de comprimento, 
0,31 m. de altura e largura (cotovelo) de 0,52 m. aproximadamente. 

10 355,00 3.550,00 

55 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampo em MDF, fundo em MDF colado 
e grampeado, com visor ¼ com 2 tampinhas sobrepostas com detalhes em alto ou 
baixo relevo. 4 alças anjinho metalizadas, com 4 chevetas metalizados na cor ouro, 
acabamento externo na cor branca com veniz. Acabamento interno, caixa e tampa em 
cetim babado e sobrebabado em cetim. Medidas internas: 0,79 m de comprimento, 
0,18 m de altura e largura (cotovelo) de 0,30 m aproximadamente. 

10 440,00 4.400,00 

TOTAL 
R$ 148.080,00 (cento e 
quarenta e oito mil e oitenta 
reais) 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
FIRMADO EM: 12 de fevereiro de 2020. 
ASSINATURA: José Roberto Guilherme. 
    Milton Coliselli. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2020 
Pregão Presencial nº. 024/2019 
CONTRATANTE: ACESC – Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel, Autarquia 
Municipal, criada pela Lei Municipal nº 2.033/89, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 80.880.883/0001-00, com 
endereço a Rua do Rosário, 218, Cascavel/PR, representada por seu Superintendente, Sr. José Roberto 
Guilherme. 
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE URNAS BILAC EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob nº 10.368.253/0001-76, com endereço a Rod Gabriel Melhado, s/n – KM 1, Chácara Alto da Glória, Bairro 
Córrego da Colônia, BILAC/SP, CEP 16.210-000, neste ato representada pela Sra. Rafaela Maria Tamarozzi 
Martins. 
OBJETO: Aquisição de urnas funerárias para serem revendidas nos funerais atendidos pela ACESC, pelo 
período de 12(doze) meses, conforme descrição abaixo: 

Item Descrição do Item Qtde. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor  
Total (R$) 

12 Urna funerária modelo sextavado, fabricada em madeira de pinus reflorestado, fundo 
em OSB, laterais da caixa e da tampa com detalhes em massa tipo tranças de bambu 
em alto relevo, com tampo em pinus ou MDF  fixado por 6 chavetas luxo dourada, visor 
3/4, sobre tampo inteiriço com imagens religiosas impressa (Sagrado Coração de 
Jesus, Padroeira, Sagrado Coração de Maria, Nossa Senhora de Fátima, Biblia dentre 
outras) fixado por 4 chavetas luxo dourada, acabamento externo nas cores; areia 
sombreado café, dourado sombreado café, areia sombreado prata, com verniz de alto 
brilho, alças tipo bilongas luxo dourado, acabamento interno; forração e babado em 
tecido firenze com renda, travesseiro solto em tecido firenze. Medidas internas 1,95 m 
de comprimento, 0,59 m de largura e 0,32 m de altura aproximadamente. 

30 920,00 27.600,00 

19 Urna funerária modelo sextavado, fabricada em madeira de pinus reflorestado, fundo 
em OSB, laterais da caixa e da tampa com detalhes em massa em alto relevo, com 
tampo em pinus ou MDF  fixado por chavetas luxo dourada, visor 3/4, sobre tampo 
inteiriço em MDF com imagem de Nossa Senhora Aparecida e florão em alto relevo, 
fixado por 4 chavetas luxo dourada, acabamento externo nas cores; imbuia, mogno ou 
mogno sombreado com verniz de alto brilho, alças tipo bilongas luxo dourado, 
acabamento interno; forração e babado em cetim com renda, travesseiro solto em 
cetim. Medidas internas 1,97 m de comprimento, 0,59 m de largura e 0,33 m de altura. 

15 930,00 13.950,00 

21 Urna funerária modelo sextavado, fabricada em madeira de pinus reflorestado, fundo 
em OSB, laterais da caixa e da tampa arredondadas com detalhes em massa tipo 
vime, com tampo em pinus ou MDF  fixado por chavetas luxo cobre, visor 3/4, sobre 
tampo inteiriço em MDF com o busto de cristo em alto relevo, fixado por 4 chavetas 
luxo cobre, acabamento externo nas cores; imbuia, imbuia sombrado, mogno, mogno 
sombreado e areia sombreado café, com verniz PU de alto brilho, alças tipo bilongas 
luxo nobre cobre, acabamento interno; forração e babado em cetim com renda fio 
dourado, travesseiro solto em cetim. Medidas internas 1,905 m de comprimento, 0,57 
m de largura e 0,34 m de altura. 

15 1.240,00 18.600,00 

23 Urna funerária modelo sextavado, fabricada em madeira estilo cerejeira, fundo em 
OSB, laterais da caixa lisa com rodapé, com tampo em cerejeira fixado por 6 chavetas 
luxo douradas, visor 2/4, sobre tampo duplo em cerejeira com detalhes em baixo 
relevo, fixado por 3 chavetas luxo douradas, acabamento externo na cor natural da 
madeira com verniz PU de alto brilho, alças tipo varão duplo luxo dourado, acabamento 
interno; forração e babado em cetim com renda fio dourado, travesseiro solto em cetim.  
Medidas internas 1,91 m de comprimento, 0,54 m de largura e 0,32 m de altura 
aproximadamente. 

15 2.160,00 32.400,00 

27 Urna funerária modelo sextavado, fabricada em madeira cerejeira, fundo em OSB, 
laterais da caixa lisa com rodapé, lateral da tampa fresada, com tampo em cerejeira 
fixado por 6 chavetas luxo dourada, visor inteiriço com vidro de 6 mm, sobre tampo 
inteiriço em cerejeira liso, fixado por 4 chavetas luxo dourada, acabamento externo na 
cor natural da madeira com verniz PU de alto brilho, alças tipo varão duplo luxo 
dourado, acabamento interno; forração em tecido metalacê e babado em cetim com 
renda fio dourado, travesseiro solto em metalacê.  Medidas internas 1,95 m de 
comprimento, 0,63 m de largura e 0,34 m de altura aproximadamente. 

5 2.700,00 13.500,00 

29 Urna funerária retangular com caixa e tampa em madeira maciça de cerejeira, com 
laterais externas fresadas em alto relevo, fundo inteiriço em madeira com reforço, 
sobretampo inteiriço em madeira de cerejeira, com visor inteiriço de vidro e Cristo 
grande metalizado. Acabamento interno em cetim branco, com renda superluxo, 10 
chavetas douradas tipo coroa, 02 alças varão inteiro móvel dourado com 16 suportes 
metalizados dourados. Cor Cerejeira natural. Medidas internas 1,90 m de 
comprimento, 0,35 m de altura e largura 0,57 m aproximadamente. 

5 3.780,00 18.900,00 

30 Urna funerária em formato sextavado, tipo assistência, sem visor, caixa de MDF ou 
similar, fundo de MDF ou similar com reforço de sarrafos de madeira, colado e 
grampeado, tampa em Duratex ou MDF, com 06 alças duras não cortantes nas partes 

100 480,00 48.000,00 
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Item Descrição do Item Qtde. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor  
Total (R$) 

interna e externa, 06 chavetas de metal, acabamento externo em verniz natural. 
Forração interna em tecido ou papel nevado com babado. Medidas internas: 2,03 m 
de comprimento, 0,39 m de altura e largura (cotovelo) de 0,66 m aproximadamente. 

32 Urna funerária em formato sextavado, tipo assistência, sem visor, caixa e tampa em 
MDF ou similar, fundo de MDF ou similar, com reforço de sarrafos de madeira, colado 
e grampeado, tampa em Duratex ou MDF, com 6 alças duras metalizadas não 
cortantes nas partes interna e externa, 06 chavetas de metal, acabamento externo em 
verniz natural. Forração interna em tecido ou papel nevado com babado. Medidas 
internas: 1,97 m de comprimento, 0,47 m de altura e largura (cotovelo) de 0,70 m 
aproximadamente. 

120 510,00 61.200,00 

33 Urna funerária em formato sextavado, caixa e tampa em de MDF ou similar, fundo de 
MDF ou similar com reforço de sarrafos de madeira, colado e grampeado, com alças 
varão inteiriço, 06 chavetas na cor ouro, cor mogno, marfim rajado ou cerejeira com 
visor de vidro, tampa e caixa bordadas em baixo relevo ou pirografia, tampão 
sobreposto, acabamento externo cor marfim rajado, mogno ou em verniz brilhante 
com silkscreen na tampa e tampa do visor. Forração interna em TNT, sobrebabado 
em tecido rendado. Medidas internas: 1,97 m de comprimento, 0,47 m de altura e 
largura (cotovelo) de 0,70 m aproximadamente. 

100 540,00 54.000,00 

34 Urna funerária em formato sextavado, caixa de MDF ou similar, fundo de MDF ou 
similar com reforço de sarrafos de madeira, colado e grampeado, com alças varão 
inteiriço, 06 chavetas na cor ouro, cor mogno ou mogno sombreado/degrade, com visor 
de vidro, tampa e caixa bordadas em baixo relevo ou pirografia, tampão sobreposto, 
acabamento externo em verniz brilhante com silkscreen na tampa e tampa do visor. 
Forração interna em TNT, sobrebabado em tecido rendado. Medidas internas: 1,97 m 
de comprimento, 0,31 m de altura e largura (cotovelo) de 0,63 m aproximadamente. 

150 480,00 72.000,00 

35 Urna funerária modelo sextavado, fabricada em madeira de pinus reflorestado, fundo 
em OSB, laterais da caixa e da tampa com tranças de bambu em massa em alto relevo, 
com tampo em MDF  fixado por chavetas luxo dourada, visor 3/4, sobre tampo em 
MDF entalhado em baixo relevo com bíblia dourada, fixado por 4 chavetas luxo 
dourada, acabamento externo nas cores; imbuia sombreado e areia sombreado café 
com verniz de alto brilho, alças tipo varão dourado metalizado, acabamento interno; 
forração e babado em tecido firenze com renda, travesseiro solto em tecido firenze. 
Medidas internas 1,97 m de comprimento, 0,59 m de largura e 0,32 m de altura. 

50 700,00 35.000,00 

36 Urna funerária modelo destavado, fabricada em madeira de pinus reflorestado, fundo 
em OSB, laterais da caixa e da tampa bordadas em baixo relevo, com tampo em pinus 
ou MDF  fixado por chavetas luxo dourada, visor 3/4, sobre tampo em MDF com 
entalhe em baixo relevo, fixado por 4 chavetas luxo dourada, acabamento externo nas 
cores; areia sombreado café, dourado sombreado café, imbuia, imbuia sombrado, 
mogno e mogno sombreado, com verniz de alto brilho, alças tipo varão duplo luxo 
dourado com 10 suportes, acabamento interno; forração e babado em cetim com renda 
fio dourado, travesseiro solto em cetim. Medidas internas 1,99 m de comprimento, 0,60 
m de largura e 0,34 m de altura. 

30 1.090,00 22.700,00 

37 Urna funerária modelo destavado, fabricada em madeira de pinus reflorestado, fundo 
em OSB, laterais da caixa e da tampa entalhadas em alto relevo, com tampo em pinus 
ou MDF  fixado por chavetas luxo douradas, visor 3/4, sobre tampo em MDF com 
detalhes em forma de rosário em alto relevo fixado por 6 chavetas luxo dourada, 
acabamento externo nas cores; imbuia sombreado, imbuia, mogno, mogno sombreado 
e areia sombreado café com verniz de alto brilho, alças tipo argolão dourado, 
acabamento interno; forração e babado em cetim com renda fio dourado, travesseiro 
solto em cetim. Medidas internas 1,99 m de comprimento, 0,60 m de largura e 0,34 m 
de altura. 

30 1.300,00 39.000,00 

38 Urna funerária modelo destavado, fabricada em madeira de pinus reflorestado, fundo 
em OSB, laterais da caixa e da tampa entalhadas com massa em alto relevo, com 
tampo em pinus ou MDF  fixado por chavetas luxo douradas, visor 3/4, sobre tampo 
em MDF com detalhes entalhados em alto relevo fixado por 6 chavetas luxo douradas, 
acabamento externo nas cores; imbuia sombreado, imbuia, mogno, mogno sombreado 
com verniz PU de alto brilho, alças tipo varão duplo luxo dourado, acabamento interno; 
forração e babado em cetim com renda fio dourado, travesseiro solto em cetim. 
Medidas internas 2,02 m de comprimento, 0,64 m de largura e 0,34 m de altura. 

30 1.200,00 36.000,00 

39 Urna funerária modelo destavado, fabricada em madeira de pinus reflorestado, fundo 
em OSB, laterais da caixa e da tampa estilo molduras, com tampo em pinus ou MDF  
fixado por chavetas luxo douradas, visor 3/4, sobre tampo em MDF estilo molduras 
fixado por 6 chavetas luxo douradas, acabamento externo nas cores; mogno, mogno 
sombreado, imbuia e imbuia sombreado com verniz PU de alto brilho, alças tipo 
bilongas luxo nobre dourado, acabamento interno; forração e babado em cetim com 
renda fio dourado, travesseiro solto em cetim. Medidas internas 2,02 m de 
comprimento, 0,64 m de largura e 0,33 m de altura. 

30 1.250,00 37.500,00 
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Edição Disponível Gratuitamente: http://www.cascavel.pr.gov.br

Item Descrição do Item Qtde. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor  
Total (R$) 

40 Urna funerária modelo destavado, fabricada em madeira de pinus reflorestado, fundo 
em OSB, laterais da caixa e da tampa lisas com apliques em madeira marmorizada, 
com tampo em pinus ou MDF  fixado por chavetas luxo douradas, visor 3/4, sobre 
tampo em MDF com aplique de madeira marmorizada, fixado por 4 chavetas luxo 
dourada, acabamento externo na cor imbuia com verniz PU de alto brilho, alças tipo 
argolão dourado, acabamento interno; forração e babado em cetim com renda fio 
dourado, travesseiro solto em cetim. Medidas internas 2,02 m de comprimento, 0,64 
m de largura e 0,33 m de altura. 

30 1.420,00 42.600,00 

TOTAL 

R$ 582.950,00 (quinhentos e 
oitenta e dois mil, 
novecentos e cinquenta 
reais)  

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
FIRMADO EM: 12 de fevereiro de 2020. 
ASSINATURA: José Roberto Guilherme. 
    Rafaela Maria Tamarozzi Martins. 

FUNDETEC
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