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Proponente

C.N.P.J/C.P.F
I.E./R.G.

Fax
Telefone Abertura 24/10/2018 09:45:00

Recebimento 24/10/2018 09:30:00 até 24/10/2018 09:30:00

Item EspecificaçãoMaterial Preço UnitárioUnMarca/Modelo Qtde Prazo de GarantiaPreço Total
2.99.06.0154-0 UN 401 TROFÉU TAÇA FECHADA COM ESTATUETA DE CORRIDA - 39 CM
2.99.06.0160-5 UN 5002 MEDALHA PERSONALIZADA NAS CORES DOURADA, PRATA E BRONZE , COM FITA DE CETIM AZUL - 65 MM
2.99.06.0161-3 UN 2.0003 MEDALHA PERSONALIZADA  0,70 X 4,0 - ESTAMPA DE CORRIDA
2.99.06.0185-0 UN 404 500844-VM - Troféu com 34 cm de altura, com base com 10,1 cm de 

largura em polímero na cor preto. Na parte superior desta base um cone em polímero metalizado na cor dourado e sobre este cone uma coroa em 
polímero com 12 pontas com 8,7 cm de largura metalizada na cor dourada, com uma copa interna em polímero metalizada na cor vermelha e uma tampa 
em polímero metalizada na cor dourado. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.

2.99.06.0187-7 UN 305 Troféu de 0,60 cm, com base em MDF, recortado medindo 15cm altura 21 cm de largura formato retangular personalizado com em aço para fixar 
outra base de MDF em cima com uma peça em metal fundido em zamak 18 cm medindo de altura com banho ouro velho imagem de pontos turísticos da 
cidade do em 3 D em alto e baixo relevo com gravação e logotipo do evento esmaltado.

2.99.06.0188-5 UN 306 Troféu de 0,40 cm, com base em MDF, recortado medindo 15cm altura 18 cm de largura formato retangular personalizado com 2 suporte em aço para 
fixar outra base de MDF em cima com uma peça em metal fundido em zamak 18 cm medindo de altura com banho ouro velho imagem de pontos turísticos 
da cidade do em 3 D em alto e baixo relevo com gravação e logotipo do evento esmaltado.

2.99.06.0189-3 UN 307 Troféu 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 metalizado na cor dourada. Acima um suporte metalizado na cor dourado e uma taça metalizada na cor vermelho acetinado com 33 cm de 
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largura a partir das alças. Tampa e alças metalizadas na cor dourada. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação. 

2.99.06.0190-7 UN 108 Troféu com altura de 129 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, um estágio com base de madeira, taça metalizada na 
cor vermelho acetinado com 39 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor dourada. Estatueta intercambiável. Quatro 
colunas composta por componentes metalizados na cor dourada e cones metalizados na cor vermelho acetinado. Plaqueta para gravação. Uma 
estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) fixa na base e quatro águias fixas no estágio em base de madeira.

2.99.06.0191-5 UN 109 Troféu com altura de 121 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta,um estágio com base de madeira, taça metalizada na 
cor vermelho acetinado com 39 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor dourada. Estatueta intercambiável. Quatro 
colunas composta por componentes metalizados na cor dourada e cones metalizados na cor vermelho acetinado. Plaqueta para gravação. Uma 
estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) fixa na base e quatro águias fixas no estágio em base de madeira.

2.99.06.0192-3 UN 1010 Troféu com altura de 114 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta,um estágio com base de madeira, taça metalizada na 
cor vermelho acetinado com 39 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor dourada. Estatueta intercambiável. Quatro 
colunas composta por componentes metalizados na cor dourada e cones metalizados na cor vermelho acetinado. Plaqueta para gravação. Uma 
estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) fixa na base e quatro águias fixas no estágio em base de madeira.

2.99.06.0193-1 UN 211 Troféu com altura de 181 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta,dois estágios com bases de madeira, taça metalizada 
na cor dourada, com efeito, texturizado com 43 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. Quatro colunas composta por componentes metalizados na cor dourada e pirâmides metalizadas na cor dourado com efeito 
texturizado. Plaqueta para gravação. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) sobre uma pirâmide metalizada na cor dourada fixa na 
base e cinco águias fixas no estágio em base de madeira.

2.99.06.0194-0 UN 1012 Troféu com altura de 172 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em 
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polímero na cor preta,dois estágios com bases de madeira, taça metalizada na cor dourada, com efeito, texturizado com 43 cm de largura a partir das 
alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor dourada. Estatueta intercambiável. Quatro colunas composta por componentes metalizados na 
cor dourada e pirâmides metalizadas na cor dourado, com efeito, texturizado. Plaqueta para gravação. Uma estatueta de honra ao mérito 
(deusa da Vitória) sobre uma pirâmide metalizada na cor dourada fixa na base e cinco águias fixas no estágio em base de madeira.

2.99.06.0195-8 UN 1013 Troféu com altura de 165 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta,dois estágios com bases de madeira, taça metalizada 
na cor dourada, com efeito, texturizado com 43 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. Quatro colunas composta por componentes metalizados na cor dourada e pirâmides metalizadas na cor dourado, com efeito, 
texturizado. Plaqueta para gravação. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) sobre uma pirâmide metalizada na cor dourada fixa na 
base e cinco águias fixas no estágio em base de madeira.

2.99.06.0196-6 UN 514 Troféu com 128 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de largura 
em polímero na cor preta, taça fixa e estatueta da deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro colunas em canos com frisos na cor 
dourada com suportes metalizados na cor dourada. Uma base de madeira octogonal na cor preta adornadas com quatro estatuetas fixas de águias 
metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte metalizado na cor dourada com anel na cor prata. Taça fechada metalizada 
na cor dourada com 44 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes.

2.99.06.0197-4 UN 515 Troféu com 119 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, taça fixa e estatueta da deusa da vitória 
metalizada na cor dourada. Quatro colunas em canos com frisos na cor dourada com suportes metalizados na cor dourada. Uma base de madeira 
octogonal na cor preta adornadas com quatro estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte 
metalizado na cor dourada com anel na cor prata. Taça fechada metalizada na cor dourada com 44 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior 
intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes metalizados na cor dourada.
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ALUMÍNIO - SP, ____ de _______________ de ______.
Carimbo e Assinatura da Empresa

Validade da Proposta
Prazo de Entrega

Condição de Pagto

60 DIAS        
12 MESES       
30 DIAS LIB.NF 

Total Geral
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