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UN 1,000 394,9600 394,96Troféu com 120cm de altura, com base octogonal com 21,5cm de largura empolímero na cor preta. Quatro colunas compostas por componentes em polímerometalizado na cor dourada e cones em polímero metalizados na cor azul acetinado.Uma base em polímero octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixasde águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte eum cone com frisos e tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma bola empolímero parte metalizada na cor dourada e parte na cor azul acetinado. Estatuetasuperior intercambiável. Plaqueta para gravação.

196511

UN 1,000 394,9600 394,96Troféu com 115 cm de altura, com base octogonal com 21,5 cm de largura empolímero na cor preta. Quatro colunas compostas por componentes em polímerometalizado na cor dourada e cones em polímero metalizados na cor azul acetinado.Uma base polímero octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixas deáguias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte e umcone com frisos e tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma bola empolímero parte metalizada na cor dourada e parte na cor azul acetinado. Estatuetasuperior intercambiável. Plaqueta para gravação.

196522

UN 2,000 374,7600 749,52Troféu com 108 cm de altura, com base octogonal com 21,5 cm de largura empolímero na cor preta. Quatro colunas compostas por componentes em polímerometalizado na cor dourada e cones em polímero metalizados na cor azul acetinado.Uma base em polímero octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixasde futebol metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte eum cone com frisos e tampa em polímero metalizado na cor dourada e uma bola empolímero parte metalizada na cor dourada e parte na cor azul acetinado. Estatuetasuperior intercambiável. Plaqueta para gravação.

196533

UN 1,000 395,7600 395,76Troféu com altura de 124 cm com base octogonal de 21 cm de largura em polímerona cor preto. Sobre esta base quatro suportes com frisos em polímero e metalizadosna cor dourado com quatro cones em polímero metalizado na cor verde. Sobre estescones, quatro coroas em polímero metalizado na cor dourada com doze pontas comuma copa interna em polímero metalizada na cor verde e tampa em polímerometalizado na cor dourado. Sobre este suporte uma coroa em polímero metalizadona cor dourada com 12 pontas com 15,1 cm de largura e uma copa interna empolímero metalizada na cor dourada. Quatro estatuetas de futebol fixas na lateral dabase em madeira. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

196544

UN 1,000 383,3000 383,30Troféu com altura de 113 cm com base octogonal de 21 cm de largura em polímerona cor preto. Sobre esta base quatro suportes com frisos em polímero e metalizadosna cor dourado com quatro cones em polímero metalizados na cor dourado, comtampas em polímero metalizado na cor verde. Sobre estes cones, quatro coroas empolímero metalizado na cor dourada com doze pontas com uma copa interna empolímero metalizada na cor verde e tampa em polímero metalizada na cor dourada.Sobre estas coroas, quatro cones em polímero metalizados na cor dourado comtampas em polímero metalizado na cor verde e quatro suportes com frisos empolímeros metalizados na cor dourado. Sobre estes suportes uma base em madeiraum cone em polímero metalizados na cor dourado. Sobre este suporte uma coroaem polímero metalizado na cor dourada com 12 pontas com 15,1 cm de largura euma tampa em polímero metalizada na cor dourada. Quatro estatuetas de futebolfixas na lateral da base em madeira. Estatueta superior intercambiável. Plaquetapara gravação.

196555
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UN 2,000 375,7300 751,46Troféus com altura 108 cm com base octogonal de 21 cm de largura em polímero nacor preto. Sobre esta quatro suportes com frisos em polímero e metalizados na cordourado com quatro cones em polímero metalizados na cor dourado, com tampasem polímero metalizado na cor verde. Sobre estes cones, quatro coroas em polímerometalizado na cor dourada com doze pontas com uma copa interna em polímerometalizada na cor verde e tampa em polímero metalizado na cor dourado. Sobreestas coroas, quatro cones em polímero metalizados na cor dourada com tampas empolímero metalizado na cor verde e quatro suportes com frisos em polímerosmetalizados na cor dourado. Sobre estes suportes uma base em madeira um coneem polímero metalizado na cor dourado. Sobre este suporte uma coroa em polímerometalizado na cor dourado com 12 pontas com 15,1cm de largura e uma copainterna em polímero metalizada na cor verde com uma tampa em polímerometalizada na cor dourada. Quatro estatuetas de futebol fixas na lateral da base emmadeira. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.

196566

UN 1,000 392,3000 392,30Troféu com altura 113 cm com base octogonal de 21,5 cm de largura em polímero nacor preto. Sobre esta base quatro colunas compostas por oito tampas em polímerometalizadas na cor dourada, oito cones em polímero metalizado na cor dourada equatro colunas com estrias em alto relevo metalizadas na cor dourada. Sobre estascolunas uma base em madeira, um cone em polímero metalizado na cor dourada euma taça em polímero metalizada na cor dourada e vermelha acetinada com 29 cmde largura a partir das alças. Tampa da taça e alças em polímero metalizado na cordourada. Uma estatueta de futebol fixa no centro da base e quatro estatuetas deáguias fixas nas laterais da base em madeira. Estatueta superior intercambiável.Plaqueta para gravação.

196577

UN 1,000 386,7000 386,70Troféu com altura 108 cm com base octogonal de 21,5 cm de largura em polímero nacor preto. Sobre esta base quatro colunas compostas por oito tampas em polímerometalizadas na cor dourada, oito cones em polímero metalizado na cor vermelhaacetinada, oito suportes em polímero metalizado na cor dourada e quatro colunascom estrias em alto relevo metalizadas na cor dourada. Sobre estas colunas umabase em madeira, um cone em polímero metalizado na cor dourada e uma taça empolímero metalizada na cor dourada e vermelha acetinada com 29 cm de largura apartir das alças. Tampa da taça e alças em polímero metalizado na cor dourada.Uma estatueta de futebol fixa no centro da base e quatro estatuetas de águias fixasnas laterais da base em madeira. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta paragravação.

196588

UN 2,000 382,1600 764,32Troféus com altura 103 cm com base octogonal de 21,5 cm de largura em polímerona cor preto. Sobre esta base quatro colunas compostas por oito tampas empolímero metalizadas na cor dourada, oito cones em polímero metalizado na corvermelha acetinada, oito suportes em polímero metalizado na cor dourada e quatrocolunas com estrias em alto relevo metalizadas na cor dourada. Sobre estas colunasuma base em madeira, um cone em polímero metalizado na cor dourada e uma taçaem polímero metalizada na cor dourada e vermelha acetinada com 29 cm de larguraa partir das alças. Tampa da taça e alças em polímero metalizado na cor dourada.Uma estatueta de futebol fixa no centro da base e quatro estatuetas de águias fixasnas laterais da base em madeira. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta paragravação.

196599
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UN 1,000 318,0000 318,00Troféu com 97 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímerona cor preta, estatueta fixa de futebol metalizada na cor dourada. Quatro colunasmetalizadas na cor dourada. Uma base de madeira redonda na cor preta com umsuporte metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata. Taçacomposta por cesta e copa fechada metalizada na cor dourada com 21 cm delargura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.Demais componentes metalizados na cor dourada.

1966010

UN 1,000 309,5600 309,56Troféu com 87 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímerona cor preta, estatueta fixa de deusa de futebol metalizada na cor dourada. Quatrocolunas metalizadas na cor dourada. Uma base de madeira redonda na cor pretacom um suporte metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata. Taçacomposta por cesta e copa fechada metalizada na cor dourada com 21 cm delargura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.Demais componentes metalizados na cor dourada.

1966111

UN 2,000 295,4600 590,92Troféu com 78 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímerona cor preta, estatueta fixa de futebol metalizada na cor dourada. Quatro colunasmetalizadas na cor dourada. Uma base de madeira redonda na cor preta com umsuporte metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata. Taçacomposta por cesta e copa fechada metalizada na cor dourada com 21 cm delargura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.Demais componentes metalizados na cor dourada.

1966212

UN 8,000 56,7000 453,60Troféus com 33 cm de altura, com base quadrada com 7,5 cm de largura empolímero na cor preta, cone com frisos em polímero metalizados na cor dourada,coroa em polímero metalizado na cor dourada com 9 cm de largura com uma bola defutebol interna na cor branca com gomos pintados na cor preta. Estatuetaintercambiável. Plaqueta para gravação.

1966313

UN 60,000 17,8000 1.068,00Medalhas douradas em ferro fundido com brasão do Município e fitas personalizadascolorida.1966414
UN 60,000 17,8000 1.068,00Medalhas prata em ferro fundido com brasão do Município e fitas personalizadascolorida.1966515
UN 60,000 17,8000 1.068,00Medalhas bronze em ferro fundido com brasão do Município e fitas personalizadascolorida.1966616
UN 1,000 180,9600 180,96Troféu medindo 64 cm de altura, base quadrada, dourado e estatueta de futsal.1966717
UN 1,000 154,6600 154,66Troféu medindo 57 cm de altura, base quadrada, dourado e estatueta de futsal.1966818
UN 2,000 117,6600 235,32Troféu medindo 52 cm de altura, base quadrada, dourado e estatueta de futsal.1966919
UN 1,000 169,5600 169,56Troféu medindo 69 cm de altura, base quadrada, dourado e estatueta de futsal.1967020
UN 1,000 149,6300 149,63Troféu medindo 65 cm de altura, base quadrada, dourado e estatueta de futsal.1967121
UN 2,000 141,1300 282,26Troféu medindo 65 cm de altura, base quadrada, dourado e estatueta de futsal.1967222
UN 1,000 160,0000 160,00Troféu com altura de 61 cm, base oitavada com 14,5 cm de largura em polímero nacor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com detalhes com 21,0 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com uma tampa metalizada na cordourada. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

1967323

UN 1,000 143,8600 143,86Troféu com altura de 52 cm, base oitavada com 12,5 cm de largura em polímero nacor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com detalhes com 18,5 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com uma tampa metalizada na cordourada. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

1967424
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UN 2,000 111,0600 222,12Troféu com altura de 43 cm, base oitavada com 10,1 cm de largura em polímero nacor preta. Sobre esta base uma taça em polímero com detalhes com 15,5 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com uma tampa metalizada na cordourada. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

1967525

UN 1,000 176,8000 176,80Troféu com altura de 61 cm, base oitavada com 14,5 cm de largura em polímero nacor bordô. Sobre esta base uma taça em polímero com detalhes com 21,0 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com uma tampa metalizada na cordourada. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

1967626

UN 1,000 149,0600 149,06Troféu com altura de 52 cm, base oitavada com 12,1 cm de largura em polímero nacor bordô. Sobre esta base uma taça em polímero com detalhes com 18,5 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com uma tampa metalizada na cordourada. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

1967727

UN 2,000 110,0600 220,12Troféu com altura de 43 cm, base oitavada com 10,1 cm de largura em polímero nacor bordô. Sobre esta base uma taça em polímero com detalhes com 15,5 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com uma tampa metalizada na cordourada. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

1967828

UN 8,000 55,3600 442,88Troféu com 33 cm de altura, com base quadrada com 7,5 cm de largura em polímerona cor preta, cone com frisos em polímero metalizados na cor dourada, coroa empolímero metalizada na cor dourada com 9 cm de largura com uma bola de futebolinterna na cor branca com gomos pintados na cor preta. Estatueta intercambiável.Plaqueta para gravação.

1967929

UN 60,000 5,5300 331,80Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, com figura de futebol em altorelevo e bordas com detalhes, metalizada na cor dourado, com o tamanho de 50mmde diâmetro. Possui espessura máxima de 4,2mm. Peso aproximado de 25 gramas.Suporte para fita de 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita decetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura oufita de gogorão nas cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cmde largura.

1968030

UN 60,000 5,5300 331,80Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, com figura de futebol em altorelevo e bordas com detalhes, metalizada na cor prata, com o tamanho de 50mm dediâmetro. Possui espessura máxima de 4,2mm. Peso aproximado de 25 gramas.Suporte para fita de 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita decetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura oufita de gogorão nas cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cmde largura.

1968131

UN 60,000 5,5300 331,80Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, com figura de futebol em altorelevo e bordas com detalhes, metalizada na cor bronze, com o tamanho de 50mmde diâmetro. Possui espessura máxima de 4,2mm. Peso aproximado de 25 gramas.Suporte para fita de 27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita decetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura oufita de gogorão nas cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cmde largura.

1968232

TOTAL DO PROCESSO: 13.171,99
TOTAL: 13.171,99


