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UN 2,000 414,5000 829,00Troféu com altura de 124 cm com base octogonal de 21 cm de largura em polímero
na cor preto. Sobre esta base quatro suportes com frisos em polímero e metalizados
na cor dourado com quatro cones em polímero metalizado na cor verde. Sobre estes
cones, quatro coroas em polímero metalizado na cor dourada com doze pontas com
uma copa interna em polímero metalizada na cor verde e tampa em polímero
metalizado na cor dourado. Sobre este suporte uma coroa em polímero metalizado
na cor dourada com 12 pontas com 15,1 cm de largura e uma copa interna em
polímero metalizada na cor dourada. Quatro estatuetas de futebol fixas na lateral da
base em madeira. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

101196541

UN 2,000 399,5000 799,00Troféu com altura de 113 cm com base octogonal de 21 cm de largura em polímero
na cor preto. Sobre esta base quatro suportes com frisos em polímero e metalizados
na cor dourado com quatro cones em polímero metalizados na cor dourado, com
tampas em polímero metalizado na cor verde. Sobre estes cones, quatro coroas em
polímero metalizado na cor dourada com doze pontas com uma copa interna em
polímero metalizada na cor verde e tampa em polímero metalizada na cor dourada.
Sobre estas coroas, quatro cones em polímero metalizados na cor dourado com
tampas em polímero metalizado na cor verde e quatro suportes com frisos em
polímeros metalizados na cor dourado. Sobre estes suportes uma base em madeira
um cone em polímero metalizados na cor dourado. Sobre este suporte uma coroa
em polímero metalizado na cor dourada com 12 pontas com 15,1 cm de largura e
uma tampa em polímero metalizada na cor dourada. Quatro estatuetas de futebol
fixas na lateral da base em madeira. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta
para gravação.

101196552

UN 2,000 387,5000 775,00Troféu com altura de 108 cm com base octogonal de 21 cm de largura em polímero
na cor preto. Sobre esta base quatro suportes com frisos em polímero e metalizados
na cor dourado com quatro cones em polímero metalizados na cor dourado, com
tampas em polímero metalizado na cor verde. Sobre estes cones, quatro coroas em
polímero metalizado na cor dourada com doze pontas com uma copa interna em
polímero metalizada na cor verde e tampa em polímero metalizado na cor dourado.
Sobre estas coroas, quatro cones em polímero metalizados na cor dourado com
tampas em polímero metalizado na cor verde e quatro suportes com frisos em
polímero metalizados na cor dourado. Sobre estes suportes uma base em madeira
um cone em polímero metalizado na cor dourado. Sobre este suporte uma coroa em
polímero metalizado na cor dourada com 12 pontas com 15,1 cm de largura e uma
copa interna em polímero metalizada na cor verde com uma tampa em polímero
metalizada na cor dourado. Quatro estatuetas de águias fixas na lateral da base em
madeira. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

1501183073

UN 1,000 162,5000 162,50Troféu com 45 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor
preta. Sobre esta base dois suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada na
parte externa na cor dourada e na parte interna com pintura dourada fosca com 33
cm de largura a partir das alças fosca na parte interna. Estatueta intercambiável.
Plaqueta para gravação.

1501183084

UN 1,000 150,0000 150,00Troféu com 41 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor
preta. Sobre esta base dois suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada na
parte externa na cor dourada e na parte interna com pintura dourada fosca com 33
cm de largura a partir das alças fosca na parte interna. Estatueta intercambiável.
Plaqueta para gravação.

1501183095
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UN 2,000 143,5000 287,00Troféu com 36 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor
preta. Sobre esta base dois suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada na
parte externa na cor dourada e na parte interna com pintura dourada fosca com 33
cm de largura a partir das alças fosca na parte interna. Estatueta intercambiável.
Plaqueta para gravação.

1501183106

UN 7,000 202,5000 1.417,50Troféu com 59 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor
preta. Sobre esta base dois suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel em polímero metalizado na cor prata. Taça com 33 cm de
largura a partir das alças metalizada na cor dourada com tampa em polímero
metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.

1501183117

UN 4,000 173,5000 694,00Troféu com 54 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor
preta. Sobre esta base dois suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel em polímero metalizado na cor prata. Taça com 33 cm de
largura a partir das alças metalizada na cor dourada com tampa em polímero
metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.

1501183128

UN 3,000 204,5000 613,50Troféu com 66 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura metalizada na cor
dourada. Dois suportes em polímero intercalados por um anel em polímero
metalizado na cor dourada. Taça em polímero metalizada na cor dourada, com
efeito, texturizado com 33 cm de largura entre as laças. Tampa e alças em polímero
metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação

1501183139

UN 2,000 202,5000 405,00Troféu com 62 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura metalizada na cor
dourada. Dois suportes em polímero intercalados por um anel em polímero
metalizado na cor dourada. Taça em polímero metalizada na cor dourada, com
efeito, texturizado com 33 cm de largura entre as laças. Tampa e alças em polímero
metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011831410

UN 3,000 111,5000 334,50Troféu com altura de 47 cm, com base quadrada com 15 cm de largura em polímero
na cor preta. Cone em polímero metalizado na cor dourada, sobre este cone um anel
em polímero metalizado na cor dourada. Plaqueta para gravação. Estatueta de
jogador de futebol em polímero metalizado na cor dourada.

15011831611

UN 1,000 317,5000 317,50Troféu com 97 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero
na cor preta, estatueta fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro
colunas metalizadas na cor dourada. Uma base de madeira redonda na cor preta
com um suporte metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata. Taça
composta por cesta e copa fechada metalizada na cor dourada com 21 cm de
largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.
Demais componentes metalizados na cor dourada.

15011832212

UN 1,000 304,5000 304,50Troféu com 87 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero
na cor preta, estatueta fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro
colunas metalizadas na cor dourada. Uma base de madeira redonda na cor preta
com um suporte metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata. Taça
composta por cesta e copa fechada metalizada na cor dourada com 21 cm de
largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.
Demais componentes metalizados na cor dourada.

15011832313
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UN 3,000 290,5000 871,50Troféu com 78 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero
na cor preta, estatueta fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro
colunas metalizadas na cor dourada. Uma base de madeira redonda na cor preta
com um suporte metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata. Taça
composta por cesta e copa fechada metalizada na cor dourada com 21 cm de
largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.
Demais componentes metalizados na cor dourada.

15011832414

UN 4,000 387,0000 1.548,00Troféu com altura de 115 cm com base octogonal de 21,5 cm de largura em polímero
na cor preta. Sobre esta base quatro colunas composta por oito tampas em polímero
metalizadas na cor dourada, oito cones em polímero metalizados na cor dourada,
oito suportes em polímero metalizado na cor dourada e quatro colunas com estrias
em alto relevo metalizadas na cor prata. Sobre estas colunas uma base em polímero
na cor preta e uma taça em polímero metalizada na cor dourada com 21 cm de
largura a partir das alças. Tampa da taça em polímero metalizado na cor dourada.
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) fixa no centro da base e quatro
estatuetas de águias fixas nas laterais da base em polímero. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011832515

UN 3,000 357,0000 1.071,00Troféu com altura de 105 cm com base octogonal de 21,5 cm de largura em polímero
na cor preta. Sobre esta base quatro colunas composta por oito tampas em polímero
metalizadas na cor dourada, oito cones em polímero metalizados na cor dourada,
oito suportes em polímero metalizado na cor dourada e quatro colunas com estrias
em alto relevo metalizadas na cor prata. Sobre estas colunas uma base em polímero
na cor preta e uma taça em polímero metalizada na cor dourada com 18,5 cm de
largura a partir das alças. Tampa da taça em polímero metalizado na cor dourada.
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) fixa no centro da base e quatro
estatuetas de águias fixas nas laterais da base em polímero. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011832616

UN 4,000 437,0000 1.748,00Troféu com 120 cm de altura, com base octogonal com 21,5 cm de largura em
polímero na cor preta, Quatro colunas compostas por componentes em polímero
metalizado na cor dourada e cones em polímero metalizados na cor azul acetinado.
Uma base em polímero octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixas
de águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte e
um cone com frisos e tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma bola em
polímero parte metalizada na cor dourada e parte na cor azul acetinado. Estatueta
superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011832717

UN 4,000 377,0000 1.508,00Troféu com 108 cm de altura, com base octogonal com 21,5 cm de largura em
polímero na cor preta, Quatro colunas compostas por componentes em polímero
metalizado na cor dourada e cones em polímero metalizados na cor azul acetinado.
Uma base em polímero octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixas
de águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte e
um cone com frisos e tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma bola em
polímero parte metalizada na cor dourada e parte na cor azul acetinado. Estatueta
superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011832818
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UN 138,000 12,2000 1.683,60Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, com um ramo de folhas de
louro do lado esquerdo, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 100mm de
diâmetro e centro liso de 60mm de diâmetro, para colocação de adesivo. Possui
espessura máxima de 3,2 mm. Peso aproximado de 97 gramas. Suporte para fita de
até 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de Cetim, nas cores;
azul, vermelha, amarela, branca ou verde. Também pode vir acompanhada com fita
de Gorgurão, nas cores; (Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo + Branco + Verde) e
Azul. Ambos modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80 centímetros de
comprimento.

15011832919

UN 138,000 12,2000 1.683,60Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, com um ramo de folhas de
louro do lado esquerdo, metalizada na cor prata, com o tamanho de 100mm de
diâmetro e centro liso de 60mm de diâmetro, para colocação de adesivo. Possui
espessura máxima de 3,2 mm. Peso aproximado de 97 gramas. Suporte para fita de
até 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de Cetim, nas cores;
azul, vermelha, amarela, branca ou verde. Também pode vir acompanhada com fita
de Gorgurão, nas cores; (Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo + Branco + Verde) e
Azul. Ambos modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80 centímetros de
comprimento.

15011833020

UN 82,000 12,2000 1.000,40Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, com um ramo de folhas de
louro do lado esquerdo, metalizada na cor bronze, com o tamanho de 100mm de
diâmetro e centro liso de 60mm de diâmetro, para colocação de adesivo. Possui
espessura máxima de 3,2 mm. Peso aproximado de 97 gramas. Suporte para fita de
até 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de Cetim, nas cores;
azul, vermelha, amarela, branca ou verde. Também pode vir acompanhada com fita
de Gorgurão, nas cores; (Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo + Branco + Verde) e
Azul. Ambos modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80 centímetros de
comprimento.

15011833121

UN 150,000 6,6200 993,00Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, com gravura de águia e um
ramo em alto relevo na parte inferior, metalizada na cor dourado, com o tamanho de
60mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro com a gravação de "honra ao
mérito", que também permite a colocação de adesivo de 25mm. Possui espessura
máxima de 4,5mm. Peso aproximado de 37 gramas. Suporte para fita de 27mm de
largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul,
azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura

15011833222

UN 150,000 6,6200 993,00Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, com gravura de águia e um
ramo em alto relevo na parte inferior, metalizada na cor prata, com o tamanho de
60mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro com a gravação de "honra ao
mérito", que também permite a colocação de adesivo de 25mm. Possui espessura
máxima de 4,5mm. Peso aproximado de 37 gramas. Suporte para fita de 27mm de
largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul,
azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.

15011833323
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UN 150,000 6,6200 993,00Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, com gravura de águia e um
ramo em alto relevo na parte inferior, metalizada na cor bronze, com o tamanho de
60mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro com a gravação de "honra ao
mérito", que também permite a colocação de adesivo de 25mm. Possui espessura
máxima de 4,5mm. Peso aproximado de 37 gramas. Suporte para fita de 27mm de
largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul,
azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura .

15011833424

UN 120,000 6,6200 794,40Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, ao redor da medalha uma
coroa de louros em alto relevo, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 60mm
de diâmetro e centro liso de35mm de diâmetro, que também permite a colocação de
adesivo de 35mm. Possui espessura máxima de 3,2mm. Peso aproximado de 427
gramas. Suporte para fita de 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de
largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela
com 2,5 cm de largura.

15011833525

UN 120,000 6,6200 794,40Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, ao redor da medalha uma
coroa de louros em alto relevo, metalizada na cor prata, com o tamanho de 60mm de
diâmetro e centro liso de35mm de diâmetro, que também permite a colocação de
adesivo de 35mm. Possui espessura máxima de 3,2mm. Peso aproximado de 427
gramas. Suporte para fita de 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de
largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela
com 2,5 cm de largura.

15011833626

UN 120,000 6,6200 794,40Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, ao redor da medalha uma
coroa de louros em alto relevo, metalizada na cor prata, com o tamanho de 60mm de
diâmetro e centro liso de35mm de diâmetro, que também permite a colocação de
adesivo de 35mm. Possui espessura máxima de 3,2mm. Peso aproximado de 427
gramas. Suporte para fita de 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de
largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela
com 2,5 cm de largura

15011833727

UN 2,000 77,0000 154,00Troféu com 22 cm de altura, com base quadrada com 7,5 cm de largura em polímero
na cor preta e dourado. Na parte superior desta base uma estatueta fixa de ramo
para inserção de aro de modalidades metalizado na cor dourada, BICICROSS com
altura de 13,5 centímetros material polímero injetado dourado. Plaqueta para
gravação.

15011833828

UN 2,000 29,0000 58,00Troféu com 20 cm de altura, com base redonda com 7,5 cm de largura em polímero
na cor preta a prata. Na parte superior desta base uma estatueta fixa de ramo para
inserção de aro de modalidades prateada na cor prata, BICICROSS com altura de
13,5 centímetros material polímero injetado prata. Plaqueta para gravação.

15011833929

UN 4,000 26,5000 106,00Troféu com 18 cm de altura, com base redonda com 7,5 cm de largura em polímero
na cor preta e bronze. Na parte superior desta base uma estatueta fixa de ramo para
inserção de aro de modalidades bronze na cor bronze, BICICROSS com altura de
13,5 centímetros material polímero injetado bronze. Plaqueta para gravação.

15011834030
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UN 250,000 6,3700 1.592,50Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, com bordas raiadas e
polidas com a figura de dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo, metalizada
na cor bronze, com o tamanho de 50mm por 60mm de diâmetro e centro liso de
35mm de diâmetro, que também permite a colocação de adesivo de 35mm. Possui
espessura máxima de 2,5mm. Peso aproximado de 38 gramas. Suporte para fita de
27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas
cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.

15011834131

UN 500,000 0,5200 260,00Adesivo impresso vinil branco texturizado. Cortado em círculo com o diâmetro de
35mm.

15011834232

UN 7,000 72,0000 504,00Troféu com altura de 23 cm, base oval com 22,50 cm de largura em polímero na cor
preta com friso na tampa da base metalizada na cor dourada. Dois suportes em
polímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobre estes suportes uma
estatueta fixa de bola de futebol branca com gomos pintados na cor preta, com 7,9
cm de largura de um lado e do outro uma estatueta fixa de jogador de futebol.
Plaqueta para gravação.

15011834333

UN 7,000 72,0000 504,00Troféu com altura de 19 cm, base oval com 22,50 cm de largura em polímero na cor
preta com friso na tampa da base metalizada na cor dourada. Dois suportes em
polímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobre estes suportes uma
estatueta fixa de bola de futebol branca com gomos pintados na cor preta, com 7,9
cm de largura de um lado e do outro uma estatueta fixa de goleiro de futebol.
Plaqueta para gravação.

15011834434

UN 1,000 427,0000 427,00Troféu com 82 cm de altura, com base oitavada com 26,5 cm de largura em polímero
metalizada na cor dourada. Sobre esta base dois suportes intercalados por um anel
em polímero metalizado na cor dourada. Acima deste suporte uma taça em polímero
metalizado na cor dourada, com efeito, texturizado na parte superior e na parte
inferior na cor dourada com 42 cm de largura a partir das alças. Tampa e alças em
polímero metalizado na cor dourada Estatueta intercambiável. Plaqueta para
gravação.

15011834535

UN 2,000 172,5000 345,00Troféu com 54 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor
preta. Sobre esta base dois suportes em polímero metalizado na cor dourada
intercalada por um anel em polímero metalizado na cor prata. Taça com 33 cm de
largura a partir das alças metalizada na cor dourada com tampa em polímero
metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011834636

UN 1,000 247,5000 247,50Troféu com 84 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero
na cor preta. Suporte em polímero metalizado na cor dourado, cone em polímero
metalizado na cor dourado, tampa e suporte em polímero metalizado na cor dourado,
Taça em polímero metalizada na cor dourada com 32 cm de largura entre as alças,
alça e tampa em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011834737

UN 2,000 232,5000 465,00Troféu com 73 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero
na cor preta. Suporte em polímero metalizado na cor dourado, cone em polímero
metalizado na cor dourado, tampa e suporte em polímero metalizado na cor dourado,
Taça em polímero metalizada na cor dourada com 32 cm de largura entre as alças,
alça e tampa em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011834838
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UN 1,000 290,5000 290,50Troféu com 92 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero
metalizado na cor vermelha acetinada, suporte e cone com frisos e tampa em
polímero metalizado na cor dourada. Acima um suporte em polímero metalizado na
cor dourado e uma taça em polímero metalizada na cor vermelho acetinado com 33
cm de largura a partir das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor
dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011834939

UN 1,000 261,0000 261,00Troféu com 83 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero
metalizado na cor vermelha acetinada, suporte e cone com frisos e tampa em
polímero metalizado na cor dourada. Acima um suporte em polímero metalizado na
cor dourado e uma taça em polímero metalizada na cor vermelho acetinado com 33
cm de largura a partir das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor
dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011835040

UN 2,000 247,0000 494,00Troféu com 75 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero
metalizado na cor vermelha acetinada, suporte e cone com frisos e tampa em
polímero metalizado na cor dourada. Acima um suporte em polímero metalizado na
cor dourado e uma taça em polímero metalizada na cor vermelho acetinado com 33
cm de largura a partir das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor
dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011835141

UN 1,000 416,5000 416,50Troféu com 110 cm de altura, com base octogonal com 21,5 cm de largura em
polímero na cor preta, Quatro colunas compostas por componentes em polímero
metalizados na cor dourada contendo no centro uma figura de bola de futebol em
polímero metalizada na cor prata com gomos pintados na cor preta. Uma base em
polímero octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixas de águias
metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte e um cone
com frisos e tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma figura de bola de
futebol em polímero metalizada na cor prata com gomos pintados na cor preta.
Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011835242

UN 1,000 402,0000 402,00Troféu com 103 cm de altura, com base octogonal com 21,5 cm de largura em
polímero na cor preta, Quatro colunas compostas por componentes em polímero
metalizados na cor dourada contendo no centro uma figura de bola de futebol em
polímero metalizada na cor prata com gomos pintados na cor preta. Uma base em
polímero octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixas de águias
metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte e um cone
com frisos e tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma figura de bola de
futebol em polímero metalizada na cor prata com gomos pintados na cor preta.
Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

15011835343

UN 60,000 14,9000 894,00Medalhas douradas em ferro fundido com brasão do Município e fitas personalizadas
colorida.

15011835444

UN 60,000 14,9000 894,00Medalhas prata em ferro fundido com brasão do Município e fitas personalizadas
colorida

15011835545

UN 60,000 14,9000 894,00Medalhas bronze em ferro fundido com brasão do Município e fitas personalizadas
colorida

15011835646

TOTAL DO PROCESSO: 32.774,30

TOTAL: 32.774,30


