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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

20/06/2022
Pregão presencial
57/2022 - PR
62/2022

AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS JOGOS MUNICIPAL
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Lote: 4
Participante: JUCAR ESPORTES E PAPELARIA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

5 Trofeu/Placa de MDF,  com altura de 77 cm, com base octogonal com 13,10
cm de largura e fabricada em polímero, metalizada a alto vácuo e pintada na
cor dourada. Sobre esta base um suporte fabricado em zamac e metalizado
a alto vácuo, pintado na cor dourada, com 2,50 cm de altura. Neste suporte é
fixado uma placa vazada de MDF na cor carvalho,com 6 mm de espessura,
com aplique de acrílico espelhado com 2 mm de espessura nas
extremidades e aplique redondo em PTG com espessura de 1,5 mm na
modalidade alusiva a premiação. Sobre esta placa um suporte fabricado em
zamac e metalizado a alto vácuo, pintado na cor dourada, com 2,50cm de
altura. Sobre este suporte uma taça fechada fabricada em polímero
metalizado a alto vácuo e pintada na cor dourada e com detalhes
texturizados, com 18,70 cm de largura a partir das alças. Estatueta
intercambiável.

10,000 UND 115,45 1.154,50

6 Trofeu/Placa de MDF retangular medindo 18 cm por 7,50 cm e com 9 mm de
espessura na cor preta. Sobre esta placa um suporte fabricado em polímero,
metalizado a alto vácuo e pintado na cor dourado. Sobre este suporte uma
estatueta de goleiro de futebol, medindo 14,80 cm de altura,fabricada em
polímero metalizado a alto vácuo, pintada na cor dourado. Ainda sobre esta
placa um aplique em acrílico espelhado em formato retangular, dobrado, com
altura de 7,50cm. Altura total da placa – 17 cm.

10,000 UND 37,11 371,10

7 Trofeu/Placa de MDF retangular medindo 18 cm por 7,50 cm e com 9 mm de
espessura na cor preta. Sobre esta placa um suporte fabricado em polímero,
metalizado a alto vácuo e pintado na cor dourado. Sobre este suporte uma
estatueta de jogador de futebol, medindo 15 cm de altura, fabricada em
polímero metalizado a alto vácuo, pintada na cor dourado. Ainda sobre esta
placa um aplique em acrílico espelhado em formato retangular, dobrado, com
altura de 7,50 cm. Altura total da placa – 17 cm

10,000 UND 28,90 289,00

8 Trofeu/Placa de MDFcom altura de 41 cm, com base octogonal com 12,10
cm de largura e fabricada em polímero, metalizada a alto vácuo e pintada na
cor dourada .sobre esta base um suporte fabricado em zamac e metalizado a
alto vácuo, pintado na cor dourada, com 2,50 cm de altura.Neste suporte é
fixado uma placa de MDF na cor preta, com 6mm de espessura, com aplique
de acrílico espelhado com 2mm de espessura nas extremidades, nas

10,000 UND 107,24 1.072,40
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partes dianteira e traseira e adesivo em vinil alusivo  à modalidade de
premiação.Sobre esta placa um suporte fabricado em zamac e metalizado a
alto vácuo, pintado na cor dourada, com 2,50 cm de altura.Sobre este
suporte uma coroa em polímero com 12 pontas com 11 cm de largura
metalizada a alto vácuo na cor dourado e uma copa interna em polímero na
cor preta com tampa em polímero metalizada a alto vácuo na cor
dourado.Estatueta superior intercambiável.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

9 Trofeu/Placa de MDFcom altura de 28 cm, com base octogonal com 12,10
cm de largura e fabricada em polímero, na cor preta. Sobre esta base um
suporte fabricado em zamac e metalizado a alto vácuo, pintado na cor
dourada, com 2,50 cm de altura. Neste suporte é fixado uma placa de MDF
na cor preta, com 6 mm de espessura, com aplique de acrílico espelhado
com 2 mm de espessura em formato de ramos e aplique em PTG com
espessura de 1,5 mm em formato de cartas de baralho

10,000 UND 70,12 701,20

10 Trofeu/Placa de MDFretangular medindo 14 cm por 6 cm e com 9 mm de
espessura na cor preta. Sobre esta placa um suporte fabricado em polímero,
metalizado a alto vácuo e pintado na cor dourado. Sobre este suporte uma
estatueta de jogador de bocha, medindo 11,60 cm de altura, fabricada em
polímero metalizado a alto vácuo, pintada na cor dourado. Ainda sobre esta
placa um aplique em acrílico espelhado em formato retangular. Altura total da
placa – 14 cm.

10,000 UND 18,18 181,80

11 Trofeu/Placa de MDF com altura de 67 cm, com base octogonal com 12,10
cm de largura e fabricada em polímero, metalizada a alto vácuo e pintada na
cor dourada. Sobre esta base um suporte fabricado em zamac e metalizado
a alto vácuo, pintado na cor dourada, com 2,50 cm de altura. Neste suporte é
fixado uma placa vazada de MDF na cor preta, com 6 mm de espessura,
com aplique de acrílico espelhado com 2 mm de espessura nas
extremidades e aplique redondo em PTG com espessura de 1,5 mm na
modalidade alusiva a
premiação. Sobre esta placa um suporte fabricado em zamac e metalizado a
alto vácuo, pintado na cor dourada, com 2,50 cm de altura. Sobre este
suporte uma taça fechada fabricada em polímero metalizado a alto vácuo e
pintada na cor dourada e com detalhes texturizados, com 16 cm de largura a
partir das alças. Estatueta

10,000 UND 115,45 1.154,50

12 100101-AZE - Troféu com altura de 170 cm, base octogonal com 26,50 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

10,000 UND 617,41 6.174,10

13 - Troféu com altura de 136 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura
fabricado em polímero na cor preta, uma estatueta de honra ao mérito
(deusa da Vitória) fabricada em polímero e metalizada a alto vácuo e pintada
na cor dourada fixada nesta base. Quatro colunas composta por cones
fabricados em polímero metalizado a alto vácuo pintados na cor dourada e
cones fabricados em polímero metalizados a alto vácuo e pintados na cor
vermelha acetinado. Sobre estas colunas uma base de madeira, e
nesta base de madeira quatro estatuetas de águia fabricadas em polímero
metalizado a alto vácuo na cor dourada. Sobre esta base uma taça fabricada
em polímero metalizada a alto vácuo e nas cores dourada e vermelha
acetinada com 46 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças
fabricadas em polímero metalizado a alto vácuo na cor dourada. No alto da
taça pode ser fixada uma estatueta intercambiável. Este troféu pode ser feito
substituindo a cor vermelha acetinado pelas cores verde acetinado, azul
acetinado ou dourado acetinado.

10,000 UND 486,42 4.864,20

14 200481-VRFA - Troféu com 125 cm de altura, com base octogonal com
21,50 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 verde acetinado. Uma base octogonal em
polímero na cor preta adornada com

10,000 UND 334,70 3.347,00
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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 part

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

15 - Troféu com 124 cm de altura, com base ctogonal com 26,5 cm de largura
em polímero metalizada na cor dourada, No centro desta base um suporte
com friso em polímero com uma estatueta fixa de honra ao mérito (deusa da
vitória) metalizada na cor dourada. Nas laterais desta mesma base quatro
cones com detalhes em polímero metalizado na cor dourado, acima quatro
taças com tampa em polímero metalizado na cor dourada. Acima destas
tampas oito tampas e oito anéis em polímero metalizado na cor dourada,

10,000 UND 502,10 5.021,00

16 300440-DO – Troféu com 81 cm de altura, com base octogonal com 26,50 de
largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte metalizado na
cor dourada. Sobre este suporte uma bola metalizada na cor dourada e
sobre esta bola uma taça fechada em polímero metalizada na cor dourada
com 34,50 cm de largura a partir das alças. Estatueta intercambiável. Este
troféu pode vir com os componentes metalizados nas cores prata (PR) e
bronze (BZ).

10,000 UND 222,60 2.226,00

17 300531-DVM - Troféu com altura de 79 cm com base redonda com 21 cm de
largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
fabricado em polímero e metalizada a alto vácuo pintado na cor dourada e
sobre este suporte uma taça fechada fabricada em polímero metalizada a
alto vácuo e pintada na cor dourada com 29 cm de largura a partir das alças.
Sobre a tampa da taça uma coroa com doze pontas fabricada em polímero e
metalizada a alto vácuo na cor dourada e dentro desta coroa uma co

10,000 UND 194,62 1.946,20

18 300562-AZFA - Troféu com altura de 81 cm com base redonda com 21 cm
de largura fabricada em polímero, metalizada a alto vácuo e pintada na cor
azul  acetinado. Sobre esta base um cone cilíndrico adornado com frisos na
parte inferior e figuras de ramos na parte superior, sendo fabricada em
polímero e metalizado a alto vácuo pintado na cor dourada. Sobre este cone
uma tampa fabricada em polímero e metalizado na cor dourada. Sobre esta
tampa uma taça com 21 cm de largura a partir das alças. Esta ta

10,000 UND 205,26 2.052,60

19 300631-VRF – Troféu com 90 cm de altura, com base octogonal com 21,20
cm de largura fabricada em polímero, na cor preta. Sobre esta base um
suporte em polímero metalizado na cor dourada e sobre este um cone
cilíndrico adornado com frisos na parte inferior e figuras de ramos na parte
superior, sendo fabricada em polímero e metalizado a alto vácuo pintada na
cor dourada. Sobre este cone uma tampa fabricada em polímero e
metalizada na cor dourada. Sobre esta tampa uma taça fechada em polímero
na co

10,000 UND 245,72 2.457,20

20 400851-AZFA - Troféu com 81 cm de altura, com base octogonal com 17,60
cm de largura em polímero na cor preto. Cone em polímero metalizado na
cor dourado, sobre este cone outro cone em polímero com frisos metalizados
na cor azul acetinado com 31 cm de largura a partir das alças. Alça e tampa
em polímero metalizada na cor dourada, sobre esta tampa uma coroa em
polímero com 12 pontas com 15,1 cm de largura metalizada na cor dourado
e uma copa interna em polímero metalizada na cor azul acetinado co

10,000 UND 163,28 1.632,80

21 401202-VM - Troféu com 44 cm de altura, com base octogonal com 12,10 cm
de largura em polímero na cor preta. Na parte superior desta base um cone
em polímero metalizado na cor dourada. Acima deste cone uma figura de
bola de futebol em polímero metalizado na cor prata com os gomos pintados
na cor vermelha, com 7,70 cm de altura. Sobre esta bola uma coroa em
polímero metalizada na cor dourada com 12 pontas e 11 cm de largura e
uma taça interna em polímero metalizada na cor vermelha. Estatueta inte

10,000 UND 78,33 783,30

22 401721 - Troféu com 46 cm de altura, base oitavada em polímero metalizado
na cor dourada com 14,50 cm de largura, sobre esta base uma placa em
metal adesivada com tema de futebol de salão. Nesta placa está fixada uma
figura de bola de futebol metalizada na cor dourada com 13,40 cm de
largura.

10,000 UND 140,16 1.401,60

23 501340-PT-GL – Troféu com altura de 19 cm, base em formato oval com as
medidas de 22,50 cm por 12 cm em polímero na cor preta

10,000 UND 53,62 536,20
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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 7,70 cm de largura de um lado e do outro uma estatueta fixa de goleiro
de futebol

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

24 501350-PT-FLG – Troféu com 26 cm de altura, com base em formato oval
em polímero na cor preta com acabamento metalizado na cor dourada nas
medidas de 22,50 cm por 12 cm. Sobre esta base dois suportes em polímero
metalizados na cor dourada e sobre estes suportes duas estatuetas, sendo
uma estatueta fixa de luva de goleiro de futebol fabricada em polímero e
metalizada na cor dourada e outra estatueta fixa de bola de futebol fabricada
em polímero e metalizada na cor dourada com detalhes na cor pret

10,000 UND 78,33 783,30

Total do Participante: 38.150,00

Lote: 5
Participante: JUCAR ESPORTES E PAPELARIA LTDA

25 Medalha fundida em liga metálica de zamac, como tamanho de 60 mm
diâmetro e centro com inscrição “honra ao mérito” em baixo relevo coM
35mm de diâmetro. Com desenho interno polido. Espessura máxima de 2,7
mm .Metalizada na cor dourada. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. No
verso da medalha espaço liso para colocação de adesivo com 35 mm de
diâmetro. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha,amarela, branca ou verde com 1,5 cm de largura ou fita de
gorgorão na nas cores azul,azul-branco-vermelha ou ver de amarela com 2,5
cm de largura.

200,000 UND 5,68 1.136,00

26 – Medalha fundida em liga metálica de zamac, como tamanho de 60 mm
diâmetro e centro com inscrição “honra ao mérito” em baixo relevo com 35
mm de diâmetro. Com desenho interno polido. Espessura máxima de 2,7
mm. Metalizada na cor prata. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. No
verso da medalha espaço liso para colocação de adesivo com 35 mm de
diâmetro. A medalha pode vi racompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha,amarela, branca ou verde com 1,5 cm de largura ou fita de
gorgorão fita de gorgorão nas cores azul, azu branco-vermelha ou verde
amarela com 2,5 cm de largura.

200,000 UND 5,66 1.132,00

27 Medalha fundida em liga metálica de zamac, como tamanho de 60 mm
diâmetro e centro com inscrição “honra ao mérito” em baixo relevo com 35
mm de diâmetro. Com desenho interno polido. Espessura máxima de 2,7
mm. Metalizada na cor bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. No
verso da medalha espaço liso para colocação de adesivo com 35 mm de
diâmetro. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, amarela, branca ou verde com 1,5 cm de largura ou fita de
gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelha ou verde amarela com 2,5
cm de largura.

200,000 UND 5,68 1.136,00

28 – Medalha fundida em liga metálica de zamac, como tamanho de 60 mm
diâmetro e centro com inscrição “honra ao mérito” em baixo relevo com 35
mm de diâmetro. Com desenho interno polido e com frisos raiados.
Espessura máxima de 3,7 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. No verso da medalha espaço liso para colocação de
adesivo com 35 mm de diâmetro. A medalha pode vir acompanhada de fita
de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 1,5 cm de
largu

200,000 UND 5,79 1.158,00

29 Medalha fundida em liga metálica de zamac, como tamanho de 100 mm de
diâmetro e centro liso com 60 mm de diâmetro. No lado direito da medalha
um ramo em altorelevo e na parte superior vazada. Espessura máxima de
3,3 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita com 2,5 cm de largura.
A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
amarela, branca ou verde com 1,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas
cores azul, azul branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de lar

200,000 UND 7,90 1.580,00

30 – Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 200,000 UND 7,85 1.570,00
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100 mm de diâmetro e centro liso com 60 mm de diâmetro. No lado direito da
medalha um ramo em alto relevo e na parte superior vazada. Espessura
máxima de 3,3 mm. Metalizada na cor prata. Suporte para fita com 2,5 cm de
largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, amarela, branca ou verde com 1,5 cm de largura ou fita de
gorgorão nas cores azul, azul branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5
cm de l

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

31 Medalha fundida em liga metálica de zamac, como tamanho de 100 mm de
diâmetro e centro liso com 60 mm de diâmetro. No lado direito da medalha
um ramo em alto relevo e na parte superior vazada. Espessura máxima de
3,3mm. Metalizada na cor bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A
medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
amarela, branca ou verde com 1,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas
cores azul, azul branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de larg

200,000 UND 7,81 1.562,00

32 Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 50
mm de diametro e centro com figura de jogador de futebol fundida.
Espessura máxima de 2,9 mm. Metalizada na cor prata. Suporte para fita
com 2,5 cm 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.

200,000 UND 5,79 1.158,00

33 60001-P – Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de
60 mm diâmetro e centro com inscrição “honra ao mérito” em baixo relevo
com 35 mm de diâmetro. Com desenho interno polido e com frisos raiados.
Espessura máxima de 3,7 mm. Metalizada na cor prata. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. No verso da medalha espaço liso para colocação de
adesivo com 35 mm de diâmetro. A medalha pode vir acompanhada de fita
de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 1,5 cm

200,000 UND 6,38 1.276,00

34 Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 80 mm
diâmetro e centro com inscrição “honra ao mérito” em baixo relevo com 50
mm de diâmetro. Com desenho interno polido e com frisos raiados.
Espessura máxima de 4,0 mm. Metalizada na cor bronze. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. No verso da medalha espaço liso para colocação de
adesivo com 50 mm de diâmetro. A medalha pode vir acompanhada de fita
de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 1,5 cm de
largura

200,000 UND 8,33 1.666,00

35 Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 65
mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com quatro arcos
vazados e polidos que suportam o centro liso e textura na borda da medalha.
Espessura máxima de 3,4 mm. Metalizada na cor prata. Suporte para fita
com 2,5 cm 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 ama

200,000 UND 7,36 1.472,00

36 Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 65
mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com quatro arcos
vazados e polidos que suportam o centro liso e textura na borda da medalha.
Espessura máxima de 3,4 mm. Metalizada na cor bronze. Suporte para fita
com 2,5 cm 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 am

200,000 UND 7,33 1.466,00

37 60002-B – Medalha fundida em liga metálica de zamac, como tamanho de 60
mm diâmetro e centro com inscrição “honra ao mérito” em baixo relevo com
35 mm de diâmetro. Com desenho interno polido. Espessura máxima de 2,7
mm. Metalizada na cor bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. No
verso da medalha espaço liso para colocação de adesivo com 35 mm de
diâmetro. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, amarela, branca ou verde com 1,5 cm de

200,000 UND 7,36 1.472,00
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largura ou fita de

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

38 Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 100 mm de
diâmetro e centro liso com 60 mm de diâmetro. No lado direito da medalha
um ramo em alto relevo e na parte superior vazada. Espessura máxima de
3,3 mm. Metalizada na cor prata. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A
medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
amarela, branca ou verde com 1,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas
cores azul, azul branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de lar

200,000 UND 9,31 1.862,00

39 - Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 50
mm de diametro e centro com figura de jogador de futebol fundida.
Espessura máxima de 2,9 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita
com 2,5 cm 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.

200,000 UND 4,02 804,00

Total do Participante: 20.450,00

Lote: 6
Participante: PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

1 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS CATEGORIA EM MDF 6MM COM 10
CM DE ALTURA COM DETALHES EM ALTO RELEVO CONFORME
ANEXO. INCLUSO FITA LISA CETIM 22MM DE LARGURA COM
COMPRIMENTO DE 80 CM.

48,000 UND 4,8758 234,04

2 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM MDF 6MM COM
10 CM DE ALTURA COM DETALHES EM ALTO RELEVO CONFORME
ANEXO. INCLUSO FITA LISA CETIM 22MM DE LARGURA COM
COMPRIMENTO DE  80 CM.

300,000 UND 4,87 1.461,00

3 TROFÉU CATEGORIAS COM 20 CM DE ALTURA EM MDF 6MM PINTADO
DE PRETO COM ACABAMENTO EM PASTA DOURADA, COM DETALHES
COLADOS EM CIMA EM ALTO RELEVO COLORIDO ‘’CORREDOR, 64
ANOS, LOGO PONTE SERRADA, CIRCUITO DO CONTESTADO. BASE
DUPLA EM MDF 6MM PINTADO COM PLACA COLADA EM CIMA EM MDF
CRU 3MM COM DESCRIÇÃO.

72,000 UND 19,00 1.368,00

4 TROFÉU GERAL COM 25 CM DE ALTURA EM MDF 6MM PINTADO DE
PRETO COM ACABAMENTO EM PASTA DOURADA, COM DETALHES
COLADOS EM CIMA EM ALTO RELEVO COLORIDO ‘’CORREDOR, 64
ANOS, LOGO PONTE SERRADA, CIRCUITO DO CONTESTADO. BASE
DUPLA EM MDF 6MM PINTADO COM PLACA COLADA EM CIMA EM MDF
CRU 3MM COM DESCRIÇÃO.

10,000 UND 23,696 236,96

Total do Participante: 3.300,00

Total Geral: 61.900,00

MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 05.003.27.812.2701.2046.3.3.90.00.00 R$ 79.798,00
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 05.001.12.361.1201.2039.3.3.90.00.00 R$ 40.040,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável
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