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00010019 APITO FOX 40 256,5612 21,38UN00001

00031527
ARCO GINASTICA RITMICA OFICIAL
arco ginástica rítmica 78cm oficial, peso 285g.

1.004,3438 26,43UN00002

00030192

BEACH VOLEI PRO
descrição:
- 65 a 67 cm, 260 a 280 gramas, câmara airbility, termotec, microfibra,
miolo substituível e lubrificado, aprovada pela federação internacional de
voleibol (fivb)

225,971 225,97UN00003

00022448

BOLA BASQUETE OFICIAL I
descrição:
- medidas 72-74cm, 500-540g, camara airbility, matrizada,  borracha, miolo
slip system removivel e lubrificado

1.113,6618 61,87UN00004

00030197

BOLA BASQUETE OFICIAL II
descrição:
- medidas 75-78cm, 600-650g, camara airbility, microfibra, borracha, miolo
slip system removivel e lubrificado

469,263 156,42UN00005

00019984

BOLA DE BORRACHA PARA INICIACAO T12
descrição:
- 57 a 59 cm, 250 a 270 gramas, matrizada, borracha, miolo removível e
lubrificado

3.547,00100 35,47UN00006

00030186

BOLA DE FUTEVOLEI PRO
descrição:
- 68 a 69 cm, 485 a 486 gramas, cãmara airbility, termotec, pu ultra 100%,
miolo substituível e lubrificado.

370,902 185,45UN00007

00018784

BOLA DE FUTSAL PROFISSIONAL
descrição:
- medidas 55 a 59 cm, 350 a 380 gramas, camara air bility, termotec, pu,
miolo slyp sistem, removivel e lubrificado.

3.984,4035 113,84UN00008

00009235

BOLA DE VOLEIBOL
descrição:
- 6.0. material: microfibra, matrizada com 18 gomos. circunferência de
66cm. pressão 4-5 ibs, câmara airbility. peso aproximado 260 - 280g. miolo
substituível e lubrificado. bola oficial da confederação brasileira de voleibol
(cbv) e aprovada pela federação internacional de voleibol (fivb)

6.632,0025 265,28UN00009

00030185

BOLA DE VOLEIBOL 5500
descrição:
- confeccionada em pu, matrizada com 18 gomos, circunferência de 65 a
67 cm. pressão 4-5 ibs, câmara airbility. peso aproximado 260 - 280g.
miolo substituível e lubrificado.

3.176,6020 158,83UN00010

00030184

BOLA DE VOLEIBOL 7.0
descrição:
- 7.0. material: microfibra, matrizada com 16 gomos. circunferência de 65 a
67 cm. pressão 4-5 ibs, câmara airbility. peso aproximado 260 - 280g.
miolo substituível e lubrificado. bola oficial da confederação brasileira de
voleibol (cbv) e aprovada pela federação internacional de voleibol (fivb)

1.347,105 269,42UN00011

00032264

BOLA FUTEBOL CAMPO
circunferência 68-70cm, peso 410 – 450 g, câmara airbility costurada,
miolo slip system removível e lubrificado, confeccionada em pvc.
tecnologia ultra fusion, sem costura.

4.767,5050 95,35UN00012

00032263

BOLA FUTSAL INFANTIL
peso: 350-380, circunferência 55-59cm, sem costura, miolo: slip system -
removível e lubrificado, material: pu, circunferência: 64cm câmara: airbi,
lity.

3.086,0020 154,30UN00013

00032262
BOLA FUTSAL PROFISSIONAL
peso: 410-440, circunferência 62-64cm, sem costura, miolo: slip system -
removível e lubrificado, material: pu, circunferência: 64cm câmara: airbi,

4.096,6020 204,83UN00014
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lity.

00031525

BOLA GINASTICA RITMICA VERMELHA

descrição:
em pvc atóxico, pesando 400gr e com 20cm de diâmetro. superfície lisa e
brilhante, com toque macio e quicada com alta resposta. acabamento
siliconado. bico de ar com sistema de válvula e tampão na cor vermelha.
bola fabricada em conformidade com as normas da fig e o selo de
qualidade abriesp. indicação de uso: bola indicada para atividades de
iniciação a ginástica rítmica e atividades escolares

690,3015 46,02UN00015

00020854

BOLA HANDEBOL H1L
descrição:
- circunferência 64-66 cm, peso 360-390 g, camara airbility, miolo de
silicone slip system removivel e lubrificado

3.791,0444 86,16UN00016

00020853

BOLA HANDEBOL H2L
descrição:
- circunferência 54-56 cm, peso 325-490 g, camara airbility, miolo de
silicone slip system removivel e lubrificado

3.926,5644 89,24UN00017

00020852

BOLA HANDEBOL H3L
descrição:
- circunferência 58-60 cm. peso 425-475 g, camara airbility, miolo de
silicone slip system removivel e lubrificado

2.956,5030 98,55UN00018

00011755

BOLA OFICIAL
descrição:
- 68 a 70 cm. 410 a 450 gramas, camara butíl, costurada, pu, miolo
removivel.

3.646,8040 91,17UN00019

00011204

BOLA PARA FUTEBOL SOCIETY
descrição:
- 68 a 69 cm, 425 a 445gr. camara arbility, costurada, microfibra, miolo slip
system. removivel e lubrificado.

1.732,5011 157,50UN00020

00004984

BOLA PARA FUTSAL
descrição:
- 61 a 64 cm. 410 a 440 gramas, camara ar bility. costurada, pu, miolo slip
system, removivel e lubrificado.

6.386,0040 159,65UN00021

00032385

BOLINHA COLORIDA
descrição: bolinha para pscina; kit com 100 unidades; composição:
plástico polietileno de baixa densidade; dimensões: 76mm; peso: +- 10g
cada; de alto brilho e resistência;  com  certificado de qualidade de
inmetro; cores sortidas

1.063,8020 53,19KIT00022

00026828
BOLSA DE TRANSPORTAR BOLA, TAMANHO G
descrição:
- polipropileno 2mm capacidade minima 7 bolas

420,489 46,72UN00023

00030204
BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS
descrição:
- capacidade 6 bolas, material lona de pvc

107,042 53,52UN00024

00000993
BOMBA PARA ENCHER BOLA
descrição:
- vd - 1207, com bico.

645,2020 32,26UN00025

00031479 CABO DE ACO GALVANIZADO 1/8". 119,0050 2,38M00026

00020857 CONE 50 CM EM PVC OU POLIETILENO, BASE QUADRADA 1.003,6286 11,67UN00027

00019751
CONE DE 23 CM
descrição:
- com medidas mínimas de 13 x13 cm de base, confeccionado em pvc.

130,5025 5,22UN00028

00016447 CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL  SEDE 7.604,673 2.534,89UN00029
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confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com requadro em tubo de 1
polegada, na medida oficial de 3,00 x 2,00 mts internos, incluindo buchas
em pvc.  fixação: através de buchas no piso/solo. toda a instalação
ocorrerá por conta do fornecedor. pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca.

00031526

CORDA GINASTICA RITMICA VERMELHA

descrição:
corda 3,00m ginástica rítmica dicat sports corda trançada com fios de
polipropileno e enchimento em algodão, totalizando 10mm de diâmetro.

387,2020 19,36UN00030

00021927 CORDA TRANCADA 10 MM PRETA EM NYLON - PRODUTO CLASSE A 1.229,30190 6,47M00031

00030202
DEBRUM FIXACAO ANTENA VOLEIBOL
descrição:
- pa - medida 2m

64,382 32,19PAR00032

00021970
EMENDA INTERNA 1/2
descrição:
- para mangueira de pvc

22,00110 0,20UN00033

00030201

ESCADA PARA ARBITRO
descrição:
- tubo de 2, espessura de 2mm, montada com conexão, tratamento
anticorrosivo, pintura em pu.

1.830,831 1.830,83UN00034

00031524

FITA GINASTICA RITMICA GRD PROFISSIONAL COMPLETO
fita + stick + girador. cor azul
descrição:
stick (vara) metálica de 50cm (oficial).  fita de cetim lavável e removível.
tamanho 4,00m x 4,0 cm. exclusivo sistema com girador centralizado.
snap metálico para facilitar troca/lavagem da fita.

1.766,0020 88,30UN00035

00032384

GRAMA SINTETICA DECORATIVA 10MM
caraterísticas do produto: altura da fibra: 10mm; largura rolo 2m;
comprimento rolo até 25m; peso aproximado 1,3kg/m²; fibras: fibralada
100% polietileno; garantia 3 meses; instalação do produtos - pode ser
colado ao chão com cola de contato ou  fita dupla face; base para
instalção - o contra piso pode ser de asfalto, concreto, cimento, piso de
cerâmica, paredes, muros, revestimento de pedras ou tijolos
- tratamento clean fresh e uv, tamando o produto apto para instalar em
ambientes abetos, exposto ao sol e chuva

97.392,001200 81,16M²00036

00018740

JOGO DE CAMISA, CALCAO E MEIAO - ADULTO
descrição:
- jogo de camisa. calção e meião - adulto para futebol de campo com 20
peças conforme descrição:
- camisa personalizada, em material dry fit, tamanho g;
- calção personalizada, em material dry fit. tamanho g:
- meião profissional com elástico profissional no punho, pé atoalhado
absorvente de suor, elástico no tornozelo
(uniforme completo contendo 20 camisas e 20 shorts com meião).

17.021,6010 1.702,16JG00037

00019982

JOGO DE CAMISA, CALCAO, MEIAO - INFANTIL
descrição:
- com 20 peças conforme descrição.
- camisa personalizada, em material dry fit, tamanho m;
- calção personalizado, em material dry fit, tamanho m;
meião profissional com elásticos profissionais no punho; pé atoalhado
absorvente de suor; elástico no tornozelo.

61.919,9035 1.769,14JG00038

00031513

KIT MARCACAO FUTEVOLEI CORDA
marcação profissional para quadra de futevôlei em corda possuem
medidas oficiais (9 m x 18 m) e 10 m/m

em poliamida na cor preto ou azul

192,722 96,36UN00039
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00031512
KIT MARCACAO VOLEI DE PRAIA
marcação vôlei de praia oficial ,kit completo 8,00 mts x 16,00 mts ,fita de
polipropileno tratado anti-uv ,5cm de largura.

178,822 89,41UN00040

00031528
MACAS
par de maças para ginástica rítmica. adulto. super resistente de plástico,
peso 150g, com 45 cm.

554,0010 55,40UN00041

00020425 MANGUEIRA PRETA 1/2X2,0MM - ROLO COM 100 METROS EM PVC 1.892,088 236,51ROLO00042

00020829

MASTRO PARA VOLEIBOL
descrição:
- modelo oficial completo com luva, cabeca de pvc para proteger o tubo
contra a entrada de agua, chapa 13. pintura eletrostatica, 3 polegadas,
catraca parafusada reforçada, medidas oficiais.

4.401,726 733,62PAR00043

00028295

MEDALHA PREMIACAO ESPORTIVA - BRONZE MEDIDAS DE 5 A 6 CM
COM FITA AZUL
descrição:
-  de metal com gravação personalizada, arte de ciclista na frente.

4.350,00750 5,80UN00044

00028288

MEDALHA PREMIACAO ESPORTIVA - BRONZE MEDIDAS DE 5 A 6 CM
COM FITA AZUL PERSONALIZADA
descrição:
-  de metal com gravação personalizada.

787,50150 5,25UN00045

00028296

MEDALHA PREMIACAO ESPORTIVA - DOURADA MEDIDAS DE 5 A 6 CM,
COM FITA AZUL
descrição:
- de metal com gravação personalizada, arte de ciclista na frente.

3.937,50750 5,25UN00046

00028297

MEDALHA PREMIACAO ESPORTIVA - PRATA MEDIDAS DE 5 A 6 CM, COM
FITA AZUL
descrição:
- de metal com gravação personalizada, arte de ciclista na frente.

3.937,50750 5,25UN00047

00021381

MEDALHA PREMIACAO ESPORTIVA - PRATEADA MEDIDAS DE 5 A 6 CM
COM FITA AZUL
descrição:
- de metal com gravação personalizada.

787,50150 5,25UN00048

00021380

MEDALHAS PREMIACAO ESPORTIVA - DOURADA MEDIDAS DE 5CM A
6CM COM FITA AZUL
descrição:
- de metal e com gravação personalizada.

787,50150 5,25UN00049

00025389
MESA PARA TENIS DE MESA EM MDF
descrição:
- medidas oficiais, contendo pés de madeira. tampo de 15mm-1001

1.329,062 664,53UN00050

00032265

MESA XADREZ COM GAVETA, CADEIRAS E 32 PECAS
mesa de xadrez, dobrável confeccionado em madeira  m.d.f,dimensões
aproximadas do produto (axlxp): mesa 54x54x60cm; garantia do
fabricante: 03 meses contra defeitos de fabricação informações
adicionais: tampa da mesa com serigrafia de um tabuleiro de xadrez,
formando os quadrantes do xadrez, com casas (claras e escuras).
abaixo da tampa, encaixe de correr que possibilita a abertura da gaveta.
pernas da mesa dobráveis, 2 cadeiras dobráveis no com apoio para as
costas medindo 34x36x72cm; 32 peças de plástico maciço de alto
impacto.

17.066,6020 853,33UN00051

00032266
PECAS PARA JOGO DE XADREZ OFICIAL REI 9
32 unidades peça com rei 9 cm, 16 unidades em cada cor, altura de
referência rei 9 cm, feito em plástico maciço de alto impacto.

631,505 126,30ESTOJ00052

00020711

PETECA
descrição:
- modelo confeccionado com sinalizador e amortecedor. toque macio e
preciso. modelo ideal para jogos noturnos e diurnos; possui 4 penas
brancas com camadas de borracha de sobreposição.

2.840,00250 11,36UN00053

4



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

ORÇAMENTO ESTIMADO 10/12/2018
10:00:42

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

Processo Nº 002373/2018

Código Especificação Valor TotalQtd UnitárioUnidadeÍtem(*)

00030211

PLINTO RETANGULAR
descrição:
- madeira, 6 graduações, parte superior coberta com materiais
antiderrapante, resistente a rasgos e preenchimento em espuma.

1.244,671 1.244,67UN00054

00030205

PROTETOR POSTE VOLEI
descrição:
- tarugos de polietileno revestido em lona sintética, com espessura de
7cm. medidas: 1,80 x 0,30 m diâmetro.

438,301 438,30PAR00055

00015020

RAQUETE PING-PONG COM BOLA
descrição:
- raquete em madeira com estilo classico com borracha nos dois lados em
cores distintas, modelo oficial com cabo.
medidas aproximadas:
altura: 25cm
acompanha 3 bolas de ping pong.
largura: 14,5 cm
peso aproximado 160 gr

282,7010 28,27KIT00056

00004156

REDE 4.0MM PARA TRAVES - SOCIETY
descrição:
- confecionada em nylon de alta resistência, medidas aproximadas.
5,00 x 2,30 x 1,00 x 1,00 m, malha 14 ou 15. as traves no qual o
material será instalado tem as seguintes medidas,5,oom x 2,20m interno.

1.558,686 259,78UN00057

00024414

REDE CAIXOTE PARA CAMPO (4MM).
descrição:
- confecionada em nylon de alta resistência, medidas aproximadas. 7,50 x
2,50 x 2,50 x 2,00 m. malha 14 ou 15. as traves no qual o material será
instalado tem as seguintes medidas, 7,32m x 2,44m.

3.103,626 517,27UN00058

00032301

REDE DE PROTECAO  TIPO 6
rede de proteção fio 3 mm em polietileno malha 12x12 medidas 43x6
metros com argolas na parte superior para ginásio poliesportivo. com
material e instalação por conta do fornecedor.

11.700,001500 7,80M²00059

00032296
REDE DE PROTECAO TIPO 1
rede de proteção fio 2 mm em polietileno malha 12x12 e 15x15. com
material e instalação por conta do fornecedor.

14.205,001500 9,47M²00060

00032297

REDE DE PROTECAO TIPO 2
rede de proteção fio 2 mm em polietileno malha 12x12 medidas 43x6
metros com argolas na parte superior para ginásio poliesportivo. com
material e instalação por conta do fornecedor.

12.150,001500 8,10M²00061

00032298

REDE DE PROTECAO TIPO 3
rede de proteção fia 2 mm em polietileno malha 12x12 metros, medidas
23x6 metros com argolas na parte superior para ginásio poliesportivo.
com material e instalação por conta do fornecedor.

12.150,001500 8,10M²00062

00032299

REDE DE PROTECAO TIPO 4
rede de proteção fio 2 mm em polietileno malha 15x15 medidas 100x6
metros com argolas na parte superior para campo de futebol.  com
material e instalação por conta do fornecedor.

11.655,001500 7,77M²00063

00032300

REDE DE PROTECAO TIPO 5
rede de proteção fio 2 mm em polietileno malha 15x15 duas medidas 73x6
metros com argolas na parte superior para campo de futebol. com material
e instalação por conta do fornecedor.

11.655,001500 7,77M²00064

00032302

REDE DE PROTECAO TIPO 7
rede proteção de proteção fio 3 mm em polietileno malha 12x12, duas
medidas 23x6 metros com argolas na parte superior para ginásio
poliesportivo. com material e instalação por conta do fornecedor.

13.200,001500 8,80M²00065

00032303

REDE DE PROTECAO TIPO 8
rede de proteção fio 3 mm em polietileno malha 15x15 medidas 100x6
metros com argolas na parte superior para campo de futebol. com material
e instalação por conta do fornecedor.

15.195,001500 10,13M²00066
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00032304

REDE DE PROTECAO TIPO 9
rede de proteção fio 3 mm em polietileno malha 15x15 duas medidas 73x6
metros com argolas na parte superior para campo de futebol. com material
e instalação por conta do fornecedor.

15.195,001500 10,13M²00067

00031470

REDE OFICIAL PARA A MODALIDADE DE FUTEVOLEIL
confeccionadas em polietileno. a rede devera ter 1,00m de largura e entre
9,50 e 10m de comprimento (com 0,25 a 0,50m em cada lado das bandas
laterais). na parte superior da rede deve haver uma faixa horizontal, com
07 cm de largura, feita de lona branca e costurada ao longo da extensao
da rede. em cada extremidade desta faixa deve haver uma abertura,
atraves da qual deve passar uma corda para mante-la esticada. por
dentro da faixa deve passar um cabo flexivel, que preso aos postes
permitira manter a parte superior da rede tensionada. na parte inferior da
rede deve haver outra faixa horizontal, com 05 cm de largura, similar a
faixa superior, dentro da qual deve passar uma corda, que fixada aos
postes de sustentacao tem por objetivo manter a parte inferior da rede
esticada.

com 04 faixas

245,301 245,30UN00068

00028289

REDE PARA TENIS DE MESA COM SUPORTE PARA FIXACAO NA MESA
descrição:
- rede confecionada em nylon com medidas oficiais (aproximadamente
axlxp 15x1,75x3cm), faixa em tecido na parte superior. suporte para
fixacao confecionado em metal para maior durabilidade, removivel.

373,353 124,45UN00069

00022452

REDE PARA VOLEIBOL
descrição:
- em fio de polipropileno, malha 10cm, com duas faixas de couro sintético,
com 10m de comprimento e 1m de altura

1.337,586 222,93UN00070

00016405

REDE PROFISSI0NAL P/ GOL DE FUTSAL FIO DE NYLON 4MM
descrição:
- malha 12;
medidas apriximadas:
lxa 3,5 x 2,10
as traves no qual este material sera instalado tem as seguintes medias,
3,00 x 2,00 mts internos

3.191,7429 110,06UN00071

00031514

REDE VOLEI DE PRAIA
rede profissional vôlei
medidas: 9,50 x 1.00 metros
faixas : 2 lonas de pvc tratamento ultravioleta (uv)
material: confeccionado com fio do polietileno torcido de 2 mm de diâmetro
malha de 100 x 100 mm.

191,591 191,59UN00072

00030199

REDE VOLEI PROFISSIONAL
descrição:
- confeccionada em fio polipropileno trançado com espessura de 2mm pp
malha: 10 x 10 cm.
02 lonas pvc sendo a lona superior com 0,7 m e a inferior com 0,06m
ambas com protetor de pvc nas extremidades, reforçadas com sistema de
cordas 6mm pp em suas laterais.
acompanha cordas laterais c/ argolas e cabo de aço 13m galvanizado
para instalação

274,111 274,11UN00073

00030200
REGUA MEDICAO ALTURA PARA VOLEIBOL
descrição:
- em alumínio; altura 2,55 m diâmentro 20 mm

306,671 306,67UN00074

00031472
SACO REDE
para trasporte de bolas, mínimo 06 unidades, polietileno, de no mínimo
2,5mm

120,204 30,05UN00075

00030203
SUPORTES ANTENAS DE VOLEIBOL
descrição:

196,962 98,48PAR00076
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- inferior e superior, regulável, alumínio.

00032383

TATAMES
descrição: tatame/tapete eva; higiênico; pode ser limpo com pano úmido ou
lavado facilmente com água e sabão neutro; com textura que proporciona
alta aderência, protegendo o usuário de derrapagens e escorregões.
medida: 50x50x1 cm (10mm de espessura) com certificado do inmetro;
cores diversas

5.490,001000 5,49UN00077

00012217

TROFEU 60 CM DE ALTURA
descrição:
- com 30 cm de largura, dourado, tipo taca, em poliestileno, com chapinha
para gravacao personalizada.

1.594,0428 56,93UN00078

00032260

TROFEU ARTILHEIRO
troféu com 44 cm de altura, base oitavada em polímero na cor preta com
14,5 cm de largura, sobre esta base uma placa em metal adesivada com
tema de futebol de campo. fixando esta placa uma estatueta
intercambiável de chuteira metalizada na cor dourada.

950,0010 95,00UN00079

00032256

TROFEU CAMPEAO ETAPA MUNICIPAL
troféu com 89 cm de altura, com base octogonal com 20,8 cm de largura
em polímero na cor preta. suporte, cone frisos e tampa em polímero
metalizado na cor dourada. acima uma taça em polímero metalizada na cor
vermelha com 36 cm de largura a partir das alças, tampa e alças em
polímero metalizado na cor dourada. estatueta intercambiável. plaqueta
para gravação.

4.026,0020 201,30UN00080

00031522

TROFEU DE ACRILICO 3MM, LXAXP - 19CM X 14CM X 5CM
confeccionado em acrilico incolor;
largura de 19cm;
altura de 14cm;
base com 5cm de profundidade;
a arte a ser impressa no troféu, será fornecida pela contratada.

3.898,8040 97,47UN00081

00024400

TROFEU DE CAMPEAO DE 1MT E 80CM
descrição:
- com 30 cm de largura, dourado, tipo taca, em poliestileno, com chapinha
para gravacao personalizada.

1.126,053 375,35UN00082

00031515

TROFEU DE VIDRO 6MM - COM 30CM DE ALTURA X 15 CM DE LARGURA
a arte a ser impressa em papel adesivo de alta durabilidade pela
contratada, será fornecida pela contratante.
base em vidro 6mm, 5cm x 15cm, com cava para melhor fixação do troféu.

2.187,9030 72,93UN00083

00031521

TROFEU DE VIDRO 7MM COM 20CM DE ALTURA X 11CM DE LARGURA
a arte a ser impressa em papel adesivo de alta durabilidade pela
contratada, será fornecida pela contratante.
base em vidro 7mm, 7cm x 10cm, com cava para melhor fixação do troféu.

1.875,3030 62,51UN00084

00032261

TROFEU DISCIPLINA
troféu com 35 cm de altura, base oval em polímero metalizado na cor
dourada com 22,5 cm de largura, sobre esta base uma placa em metal
pintada na cor dourada fosco. nesta placa está fixada um leito
personalizável para adesivo de 80 mm, metalizado na cor dourada. sobre
esta base está fixada uma taça aberta com 15,30 cm de largura entre as
alças, metalizada na cor dourada.

663,0010 66,30UN00085

00028283

TROFEU DOURADO MODELO BOLA 23 A 27CM
descrição:
- em poliestileno, com chapinha para gravacao personalizada, arte de uma
bola.

222,955 44,59UN00086

00028279

TROFEU DOURADO TIPO ESTATUETA 23 A 27CM
descrição:
- tipo estatueta, em poliestileno, com chapinha para gravacao
personalizada, arte de um garoto chutando a bola.

378,1010 37,81UN00087

00028277
TROFEU DOURADO TIPO ESTATUETA 29 A 33CM
descrição:

452,2010 45,22UN00088
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- tipo estatueta, em poliestileno, com chapinha para gravacao
personalizada.

00028280

TROFEU DOURADO TIPO ESTATUETA 31 A 35CM
descrição:
- tipo estatueta, em poliestileno, com chapinha para gravacao
personalizada.

449,5010 44,95UN00089

00032259

TROFEU GOLEIRO
troféu com 38 cm de altura, base oitavada em polímero na cor preta com
12,1 cm de largura, sobre esta base uma placa em metal adesivada com
tema de futebol de campo. fixando esta placa uma estatueta
intercambiável de goleiro metalizada na cor dourada.

696,3010 69,63UN00090

00028278

TROFEU PRATA TIPO ESTATUETA 26 A 30CM
descrição:
- tipo estatueta, em poliestileno, com chapinha para gravacao
personalizada.

391,1010 39,11UN00091

00032258

TROFEU VICE-CAMPEAO
troféu com altura de 1,65 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em
polímero na cor preta, dois estágios com bases de madeira, taça em
polímero metalizada na cor prata com 44 cm de largura a partir das alças.
tampa da taça e alças em polímero metalizado na cor dourada. colunas na
cor dourada com detalhes na cor prata e azul. duas estatuetas de honra
ao mérito (deusa da vitória) fixa no centro da base e no primeiro estágio
em base de madeira contendo também quatro águias fixas nas laterais.
estatueta intercambiável. plaqueta para gravação.

4.809,7010 480,97UN00092

00032257

TROFEU VICE-CAMPEAO ETAPA MUNICIPAL
troféu com 72 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 dourada acetinada com 33 cm de largura a partir das alças. alças em
polímero metalizado na cor dourada. plaqueta para gravação.

6.479,4020 323,97UN00093

459.269,92
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